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ของเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส 



ค ำน ำ 
โดยท่ีมาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยก าหนดไว้ใน 

หมวด 6 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัด
ให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตนและให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ภายในหน่วยงาน
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นให้การใช้อ านาจรัฐมีความโปร่งใส มี
คุณธรรมและจริยธรรม  
 

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้ด าเนิน 
การเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตกบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยการจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
มะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขึ้น เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตก เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติในการปฏิบัติงานอย่าง มี
คุณธรรมและจริยธรรม ยังประโยชน์สุขและผลส าเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป 
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หลักกำรและเหตผุล 

 

ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันจนกลายเป็นวิกฤติในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินนโยบายของรัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่ประชาชน เพื่อน าไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีสาระส าคัญประการหนึ่งท่ีมุ่ง 
แก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมท้ังการด าเนินการทางการเมืองท่ีขาด
ความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการบัญญัติถึงการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทไว้เป็นเรื่องส าคัญ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตน  และให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายใน
หน่วยงานประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นให้การใช้อ านาจรัฐมีความโปร่งใส 
มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดไว้ในหมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีได้ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงและนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
ซึ่งมุ่งเสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคการเมืองและภาคราชการ 
ท้ังในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ โดยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร  

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้การ 
ด าเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตกบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยการจัดท าประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
มะรือโบตก โดยก าหนดเป็นประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารฯ พ.ศ.2562 , ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2562 และประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก พ.ศ.2562 คณะกรรมการจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี
ในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและมีบทบาทส าคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ผู้ดารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีได้ก าหนด
ไว้ในประมวลจริยธรรม จึงได้จัดทาคู่มือจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตกฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ท้ังในส่วนความเป็นมา มาตรฐานทางจริยธรรม กลไก
การใช้บังคับ และขั้นตอนลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้รับทราบและน ามายึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังหลีกเล่ียงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ เสริมเสร้าง
จริยธรรมในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับของสังคม อันจะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป  
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วัตถุประสงค ์

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ ได้แก่ ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจาก 
การจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตกฉบับนี้ ซึ่งแบ่งเป็นระดับความส าเร็จท่ีคาดหวัง
ดังนี ้ 

ระดับที่ 1 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือ 
โบตกทุกคน มีความเข้าใจเนื้อหาและความหมายท่ีก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมอย่างถ่องแท้ 
  

ระดับที่ 2 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือ 
โบตกทุกคน มีการยอมรับต่อคุณค่าของมาตรฐานจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม และน ามายึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร  
 

ระดับที่ 3 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือ 
โบตกทุกคน ยอมรับและน าไปปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัย  
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ควำมหมำยของจริยธรรม 

 
“จริยธรรม”  

จริยธรรม หมายถึง ระเบียบปฏิบัติท่ีมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกในสังคม เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ 
ท าขึ้น แต่งขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เอง หรือตามความต้องการของมนุษย์  

จริยธรรม หมายถึงการน าความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ  
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม อันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

จริยธรรม หมายถึง การด าเนินการให้สอดคล้องกับสัจธรรม จริยธรรมจึงเป็นหลักแห่งความ 
ประพฤติท่ีดีงามเพื่อประโยชน์ตนและสังคม  

จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นในสังคม  
จริยธรรม หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ หรือมาตรการของความประพฤติซึ่ง 

เป็นพฤติกรรมท่ีมีความส านึกและการตัดสินใจ  
จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม – พจนานุกรมฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน  
จริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีพึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมท่ีดีงามต้องประสงค์ของสังคมเป็น 

หลักหรือกรอบท่ีทุกคนก าหนดไว้ เป็นแนวปฏิบัติสาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักสามัคคี เกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต เช่น 
ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น  

ตามนิยามข้างต้นสามารถประมวลสรุปความได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนร่วม  

นอกจากนี้ จริยธรรมไม่ใช่กฎหมำย เพราะกฎหมายเป็นส่ิงบังคับให้คนท าตามและมี 
บทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น สาเหตุท่ีคนเคารพเช่ือฟังกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะจริยธรรมไม่มี
บทลงโทษ ดังนั้น คนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ในฐานะเป็นแรงหนุนจากภายนอกเพื่อให้คนมีจริยธรรม และโดยท่ัวไปจริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสนา ท้ังนี้ 
เพราะคาสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม แต่ท้ังนี้มิได้หมายความว่า จริยธรรมอิงอยู่กับ
หลักค าสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ท่ีจริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยู่บนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้ 
บางคนเรียกหลักแห่งความประพฤติอันเนื่องมาจากค าสอนทางศาสนาว่า “ศีลธรรม” และเรียกหลักแห่งความ
ประพฤติอันพัฒนามาจากแหล่งอื่นๆ ว่า “จริยธรรม” ในทรรศนะของนักวิชาการหลายท่าน ศีลธรรมกับ
จริยธรรมจึงเป็นอันเดียวกัน ไม่อาจแยกเด็ดขาดจากกันได้ ความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งท่ีมา ถ้าแหล่งแห่งความ
ประพฤตินั้นมาจากศาสนาหรือข้อบัญญัติของศาสนานั้น  คือ ศีลธรรม แต่ถ้าเป็นหลักท่ัวๆ ไป ไม่เกี่ยวกับ 
ศาสนา เช่น ค าสอนของนักปรัชญา นั่นคือ จริยธรรม กล่าวคือ จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม 
เพราะศีลธรรมเป็นหลักค าสอนทางศาสนาท่ีว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติชอบ ส่วนจริยธรรม หมายถึง แหล่ง
แห่งความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักคาสอนของศาสนา  ปรัชญา และขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
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กล่าวโดยสรุป จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นข้อบัญญัติให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม อันถือกันว่าเป็นการกระท าท่ีดี ดังนั้นการด าเนินชีวิตตามหลัก
จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีสังคมต้องการ สังคมจึงได้จัดให้มีการวางแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและมีการส่ัง
สอนอบรมเรื่องจริยธรรมแก่สมาชิกของสังคม ผลท่ีสังคมคาดหวัง คือการท่ีสมาชิกน้อมน าเอาจริยธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกัน การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรม
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐประพฤติปฏิบัติตาม 
โดยรายละเอียดของประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมะรือโบตก วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน หรือ
ก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือ
โบตก ประพฤติปฏิบัติตาม  
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ประมวลจรยิธรรมของข้ำรำชกำร 
เทศบำลต ำบลมะรือโบตก อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส 

พ.ศ. 2562 
ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ เทศบาลต าบลมะรือโบตก เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ 
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บงัคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ  

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ท้ังนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลมะรือโบตก  
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลมะรือโบ 
ตก  

ข้อ ๒ ให ้นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 
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หมวด ๒ 

มำตรฐำนจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 
ส ำหรับข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 

 

ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตกทุกคน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี ้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน  
(๕) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกัน  

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยำวิชำชีพขององค์กร 

ข้อ 4 ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย ์ 

ข้อ 5 ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้  
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ข้อ 6 ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองท่ีดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ข้อ 7 ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ 
เส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี  

ข้อ 8 ข้าราชการเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
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ข้อ 9 ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  
ข้อ 10 ข้าราชการเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี 

อัธยาศัย  
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติ 

หน้าท่ีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี 
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวง หา 
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี  

ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ 
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบงัข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ ๑5 ให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก มีหน้าท่ีควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม 
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้เพื่อรายงานผลให้ 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนิน
การตามท่ีนายกเทศบาลต าบลมะรือโบตก หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้  

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง 
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกเทศมนตรีต าบลมะรือ
โบตก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้  
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(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกล่ัน 

แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี ้อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  

(๕) ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๖) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม 

หรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี ้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงต าแหน่งในสานักปลัด  
(๗) (อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร)  
ข้อ ๑6 ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม  

ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน  
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาลต าบลมะรือ 

โบตก ท่ีได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลมะรือโบตกนั้นจ านวนสองคน  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)-(๓) ร่วมกันเสนอช่ือและคัดเลือก 

ให้เหลือสองคน  
ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และ 

อาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม  
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  
ข้อ ๑7 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้ 
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 

กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ี 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน  

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีม้าช้ีแจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  
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(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด  

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ 
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

(๘) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี ้หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๑8 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล 

จริยธรรม ให้นายกเทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  
ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ ๑8 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  
ข้อ ๒0 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง 

หรือไม ่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒1 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 ส่ังยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 
ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย  

ข้อ ๒2 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 19  
และข้อ ๒1 ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๒3 การส่ังการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒1 ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ 
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป  



-10- 
หมวด ๔ 

ขัน้ตอนกำรลงโทษ 
 

ข้อ ๒4 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย 
หรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน 
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒5 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ ๒1 แล้ว ให้  
เทศบาลต าบลมะรือโบตก ด าเนินการให้เป็นไปตามค าส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  

ข้อ ๒6 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒4 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม 
ของ เทศบาลต าบลมะรือโบตก ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑7 (๒) 
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ  

ข้อ ๒7 เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว  
 

บทเฉพำะกำล 
 

ข้อ ๒8 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป  

ข้อ 29 …..(อื่นๆตามท่ีเห็นสมควร).....  
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 

 
 
 

(นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
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ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินฝ่ำยบริหำร 
เทศบำลต ำบลมะรือโบตก อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส 

พ.ศ. 2562 
 

ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ เทศบาลต าบลมะรือโบตก เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ 
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ  

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ท้ังนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงออกประกาศดังต่อไปนี ้
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย 
บริหารของเทศบาลต าบลมะรือโบตก พ.ศ.2562”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2562  
ข้อ 3 ในประกาศนี้  
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ได้แก่  

นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก รองนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลมะรือ
โบตก รวมถึงบุคคลท่ีฝ่ายบริหารแต่งต้ังตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติท่ีต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
ท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลต าบลมะรือโบตก  

ข้อ 4 ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้
  

หมวด ๒ 
มำตรฐำนจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 

ส ำหรับข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
 

ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา 
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี ้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน  
(๕) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกัน  

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยำวิชำชีพขององค์กร 

 

ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมือง ดี เคารพและ 

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ข้อ 9 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม  

ท้ังโดยส่วนตัวและโดยหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน ท้ังต้องวางตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน  
ข้อ 10 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม ่

แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  
ข้อ 11 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประเทศชาติ และต้อง 

ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่ิงสูงสุด  
ข้อ 12 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  
ข้อ ๑3 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน 

เป็นพลเมืองท่ีดี รวมกันพฒันาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
ข้อ ๑4 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต าแหน่งการ 

เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  

ข้อ ๑5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการ 
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง และเล่ือนขัน้เงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว
พ้นจากต าแหน่ง ท้ังนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ข้อ ๑6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว 
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจ
หน้าท่ีของตนโดยมิชอบ  

ข้อ 17 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้ประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงาน 
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความ
เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

ข้อ 18 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ 
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ข้อ 19 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมาย และค านึงถึงระบบคุณธรรมใน 
การแต่งต้ังผู้สมควรดารงต าแหน่งต่างๆ  

ข้อ 20 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น 
ความลับของทางราชการซึ่ง  

ข้อ 21 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางท่ีผิด  
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
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ข้อ 22 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกรอ้งของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด 

จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  

ข้อ 23 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจท่ีติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงาน 
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ 24 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เอาใจใส่ 
ทุกข์สุข และรักฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ 25 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ 
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อื่น  

ข้อ 26 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น  

ข้อ 27 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ 
เกียรติภูมิของชาติ  

ข้อ 28 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด 
กฎหมาย หรือผู้ท่ีมีความประพฤติในทางเส่ือมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ท่ีข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือ ศรัทธา ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

ข้อ 29 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ 
หน้าท่ีบกพร่อง หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดร้ายแรง 

  
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 30 ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก มีหน้าท่ีควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องขา้ราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม 
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  

(๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี ้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  

(4) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้ 
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ข้อ 31 ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ 

การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลมะรือโบตกขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ประกอบด้วย  

(๑) นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกเป็นประธานกรรมการ  
(๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารท่ีนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก แต่งต้ังจ านวน 1 คน เป็น 

กรรมการ  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 ท่ีผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ  
(๔) หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ท้ังนี้  

หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อนให้นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก พิจารณาแต่งต้ังข้าราชการต าแหน่งในฝ่ายบริหารท่ี
เหมาะสม  

ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้ 
(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 

อาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้  
(๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ  

หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ 

มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(7) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี ้หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
  

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม ให้นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่สวน
ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม และให้ค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกมีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  
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กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่านายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกปฏิบัติฝ่าฝืน 

ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือกกันเองเป็น
ประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ 
และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

ข้อ 34 หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง 
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ส่ังยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37  

ข้อ 35 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนท่ี 2 นี้ให้นา 
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่  
1) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปล่ียนแปลงไป  
2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีรบัทราบคาส่ังการลงโทษ  
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนกำรลงโทษ 

 

ข้อ 37 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือด าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  

ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศบาลต าบลมะรือโบตก หรือผู้
ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  กรณีมีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าส่ังลงโทษแล้วให้นายกเทศมนตรีต าบล
มะรือโบตกหรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  แล้วแต่กรณีแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป  

ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  
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ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ 

เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป  
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายอาห์มัด    สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
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ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรท้องถ่ินฝ่ำยสภำท้องถ่ิน 
เทศบำลต ำบลมะรือโบตก อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส 

พ.ศ. 2562 
 

ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ เทศบาลต าบลมะรือโบตก เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ  

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ท้ังนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงออก
ประกาศดังต่อไปนี้  

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก พ.ศ.2562”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2562  
ข้อ 3 ในประกาศนี้  
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา

ท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก  
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“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมถึงบุคคลท่ีฝ่ายสภาท้องถิ่น
แต่งต้ังตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติท่ีต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบลมะรือโบตก  

ข้อ 4 ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้
  

หมวด ๒ 
มำตรฐำนจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ ำนิยมหลัก 

ส ำหรับข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
 

ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี ้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน  
(๕) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกัน  

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  

ส่วนที่ ๒ 
จรรยำวิชำชีพขององค์กร 

 

ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ข้อ 9 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม 

ท้ังโดยส่วนตัวและโดยหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน ท้ังต้องวางตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน  
ข้อ 10 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่

แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  
ข้อ 11 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติ และต้อง

ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่ิงสูงสุด  
ข้อ 12 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  
ข้อ ๑3 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน

เป็นพลเมืองท่ีดี รวมกันพฒันาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
ข้อ ๑4 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต าแหน่งการ

เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  

ข้อ ๑5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง และเล่ือนขัน้เงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว
พ้นจากต าแหน่ง ท้ังนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ข้อ ๑6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจ
หน้าท่ีของตนโดยมิชอบ  

ข้อ 17 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้ประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความ
เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

ข้อ 18 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ข้อ 19 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมาย และค านึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งต้ังผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ  

ข้อ 20 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่ง  

ข้อ 21 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางท่ีผิด 
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
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ข้อ 22 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกรอ้งของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด

จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  

ข้อ 23 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจท่ีติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ 24 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เอาใจใส่
ทุกข์สุข และรักฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ 25 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น  

ข้อ 26 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น  

ข้อ 27 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ  

ข้อ 28 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผู้ท่ีมีความประพฤติในทางเส่ือมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ท่ีข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือ ศรัทธา ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

ข้อ 29 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีบกพร่อง หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดร้ายแรง 

  
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 30 ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก มีหน้าท่ีควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องขา้ราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  

(๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี ้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  

(4) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้ 
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ข้อ 31 ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของ

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตกขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี ้ประกอบด้วย  

(๑) ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็นประธานกรรมการจริยธรรม  
(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 6 ท่ีผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ  
(๔) หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ท้ังนี ้ 

หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อนให้นายกนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก พิจารณาแต่งต้ังข้าราชการต าแหน่งในฝ่ายบริหารท่ี
เหมาะสม  

ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้ 
(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

อาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้  
(๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ

มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(7) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
  

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกเทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง 
สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม และให้ค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ
จริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก มีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่านายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
คณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ 
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัย
โดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
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ข้อ 34 หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง

ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ส่ังยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37  

ข้อ 35 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนท่ี 2 นี้ให้นา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่  
1) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปล่ียนแปลงไป  
2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อ

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีรบัทราบค าส่ังการลงโทษ  
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนกำรลงโทษ 

ข้อ 37 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือด าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพน้จาก
ต าแหน่ง หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  

ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก หรือ
ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ กรณีมีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าส่ังลงโทษแล้วให้นายกเทศมนตรีต าบล
มะรือโบตกหรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ แล้วแต่กรณีแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป  

ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ

เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 
 
 

(นายอาห์มัด    สาเมาะ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
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ภำคผนวก 



ค ำสั่งเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
ท่ี 28/2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
เทศบำลต ำบลมะรือโบตก 

*************************** 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีสาระส าคัญประการหนึ่งท่ีมุ่ง

แก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมท้ังการด าเนินการทางการเมืองท่ีขาด
ความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าท่ีล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติท่ี
มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 76 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมีกลไก
และระบบคือ ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทและเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ดารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
ก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย และ ได้
ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรม  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 76 เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงขอแต่งต้ังคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก ดังนี้  

 

1. นายกเทศมนตรีฯ     ประธานคณะท างาน  
2. รองนายกเทศมนตรีฯ     รองประธานคณะท างาน  
3. ปลัดเทศบาลฯ     คณะท างาน 
4. รองปลัดเทศบาลฯ      คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกองศึกษา     คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ     คณะท างาน 
10. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    คณะท างาน 
11. หัวหน้าฝ่ายปกครอง      คณะท างาน 
12. หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน/เลขานุการ  
15. นักทรัพยากรบุคคลฯ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้ำท่ี  
ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล 

ต าบลมะรือโบตก จัดท าประกาศและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดท า ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ  เอาใจใส่ อย่าให้เกิดความ
เสียหายได้ หากมีปัญหาให้รายงานนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกทันที 
  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

ส่ัง ณ วันท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 
 

อาห์มัด    สาเมาะ 
(นายอาห์มัด    สาเมาะ) 

นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 



ค ำสั่งเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
ท่ี 40 /2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
*************************** 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล 
จริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ท้ังนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย จึงให้ยกเลิกค าส่ังเทศบาลต าบลมะรือโบตก ท่ี 11/2552 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2552 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการประจ าเทศบาลต าบลมะรือโบตก และให้ใช้ค าส่ังฉบับนี้แทน
ดังต่อไปนี้  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 76 เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
ดังนี ้ 

1. ปลัดเทศบาลฯ     ประธานกรรมการ  
2. รองปลัดเทศบาลฯ     กรรมการ  
3. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองศึกษา     กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ     กรรมการ 
8. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ 
9. หัวหน้าฝ่ายปกครอง       กรรมการ 
10. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ/เลขานุการ  
11. นักทรัพยากรบุคคลฯ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 

1. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกรณี 
ท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี ้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  

3. คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ีขอให้ 
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริงส่ง
เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบคุคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

4. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสอบสวน  
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5. พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเป็น
ท่ีสุด  

6. ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ หรือ 
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

8. ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี ้หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

ส่ัง ณ วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 
 

อาห์มัด    สาเมาะ 
(นายอาห์มัด    สาเมาะ) 

นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
ตำมประมวลจริยธรรมพนกังำนข้ำรำชกำร 

ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
อ ำเภอระแงะ   จังหวัดนรำธวิำส 

 
 
 
 
 
 



แนวทำงปฏบิัตติำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
อ ำเภอระแงะ   จังหวัดนรำธิวำส  พ.ศ. 2562 

 

ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร แนวทำงปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น า
การปกครองในระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในประเทศไทย  
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย
หรือวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระท าการเล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือ
มีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว ต้องหยุด
กระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการและส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวิ นิ จฉัย  ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้  
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 
ในกรณีท่ีมีข้อชัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลัก
ส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้อง
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับ ต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่ียงธรรม 
โดยให้เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุม
ให้ ผู้ใต้บัง คับบัญชาปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมโดย
เคร่งครัด  
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับ ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชา
ท่ีมีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและ
ขยันขันแข็ง  ไม่ เ ลือกท่ีรักมัก ท่ีชัง  และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม 

 

 

 

 



ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร แนวทำงปฏิบัติ 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย ์และรับผิดชอบ  
 

3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม ไม่
มุ่งหวังประโยชนอ์ันมิควรได้จาการปฏิบัติงาน  
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  
3.3 รับผดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายส่ิงท่ี
ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อม
ท้ังยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตน ไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมชิอบ  
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ 
ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้
งานในหน้าท่ีเสียหาย  
3.7 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือของข้าราชการอื่น 
ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
อื่นโดยมิชอบ  
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
คว ามรู้  ความ สามา รถ  เ ยี่ ย ง ท่ีปฏิ บั ติ ใ น วิ ช า ชี พ 
ตรง ไปตรงมา  ปราศจากอคติ ส่วน ตัว  ตามข้อมู ล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต้อง
รีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
โดยพลัน  
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ  
3.11 ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีส่ังราชการด้วยวาจา
ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามคาส่ังเพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาส่ังการต่อไป  
 

  
 

 



ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร แนวทำงปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุคคลส่วนตัว มา
ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือ
ส่ิงอ านวยความสะดวกของทางการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรือผู้อื่น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย  
4.3 ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า
จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าท่ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้
นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชหาร และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น  
4.4 ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าท่ีอื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 
หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด  ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ 
หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ท่ัวไป  
4.6 ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใด เพราะมีอคติ  
4.7 ไม่เสนอ หรือนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท า
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้รับ  
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี ้
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5. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกฎหมาย  
 
 

 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระท าการเล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือ
มีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าวหรือหาก
กระท าการดังกล่าวต้องหยุดกระท าการและส่งเรื่องให้
คณะกรรมการการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ี
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท า นั้นขั ด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้  
5.2 เมื่ อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  
ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อม
พยานหลักฐาน (หากมี)ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันในกรณีท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดเทศบาลฯ
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม  
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งท้ังท่ีได้รับการตอบแทน
และไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลช่ิงมิใช่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่นของรัฐและกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการด ารงต าแหน่ง
นั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรืออาจท าให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวแทน การเป็นนายหน้าและมีนิติสัมพันธ์
อื่นในท านองเดียวกันด้วย  
5.4 ในกรณีท่ีช้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการ
กระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 ของข้อนี้หรือมีการเสนอ
เรื่อง ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ 
ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว  
5.5 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะใน
การด าเนินงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้อง เท่ียง
ธรรมด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
และยึดมั่นรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน 
และส่วนรวมในหลักวิชาการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  
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5.6 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน  รวมท้ังละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง 
บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิ
ชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การยึดมั่นความถูกต้อง เท่ียงธรรม และปกป้องผลประโยชน์
ของชาติ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


