คู่มือประมวลจริยธรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

ของเทศบำลตำบลมะรือโบตก
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คำนำ
โดยที่มาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยกาหนดไว้ใน
หมวด 6 บั ญญัติใ ห้มีประมวลจริยธรรมเพื่ อกาหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัด
ให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตนและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในหน่วยงาน
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นให้การใช้อานาจรัฐมีความโปร่งใส มี
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้ดาเนิน
การเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตกบัง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึง ได้สร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตก โดยการจัดทาคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบล
มะรือโบตก อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขึ้น เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของ ผู้ดารงตาแหน่ง ทาง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติในการปฏิบัติง านอย่าง มี
คุณธรรมและจริยธรรม ยังประโยชน์สุขและผลสาเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป
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หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤติในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินนโยบายของรัฐ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ซึ่ง มีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่ ประชาชน เพื่อนาไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีสาระสาคัญประการหนึ่งที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดาเนินการทางการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการบัญญัติถึงการสร้างมาตรฐานทางจริย ธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทไว้เป็นเรื่องสาคัญ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ต้อ งจั ดให้มี ป ระมวลจริ ยธรรม เพื่อ สร้า งมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของตน และให้เ จ้ าหน้า ที่ข องรั ฐภายใน
หน่วยงานประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นให้การใช้อานาจรัฐมีความโปร่งใส
มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกาหนดไว้ในหมวด 13 จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้กาหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ซึ่งมุ่งเสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคการเมืองและภาคราชการ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ โดยระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือสาคัญ อย่างหนึ่งในการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้การ
ดาเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตกบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตก โดยการจัดทาประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบล
มะรือโบตก โดยกาหนดเป็นประกาศเทศบาลตาบลมะรือ โบตก ว่ าด้วยประมวลจริยธรรมของข้า ราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารฯ พ.ศ.2562 , ประกาศเทศบาลตาบลมะรือโบตก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ฝ่า ยสภาท้อ งถิ่น ฯ พ.ศ.2562 และประกาศเทศบาลตาบลมะรือ โบตก เรื่ อ ง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก พ.ศ.2562 คณะกรรมการจริยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ซึ่งมีอานาจหน้าที่
ในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและมีบทบาทสาคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้กาหนด
ไว้ในประมวลจริยธรรม จึงได้จัดทาคู่มือจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตกฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ทั้งในส่วนความเป็นมา มาตรฐานทางจริยธรรม กลไก
การใช้บัง คับ และขั้นตอนลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับผู้ดารงตาแหน่ง ทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือโบตกได้รับทราบและนามายึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ เสริมเสร้าง
จริยธรรมในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำ ได้แก่ ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจาก
การจัดทาคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตกฉบับนี้ ซึ่งแบ่งเป็นระดับความสาเร็จที่คาดหวัง
ดังนี้
ระดับที่ 1 ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือ
โบตกทุกคน มีความเข้าใจเนื้อหาและความหมายที่กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมอย่างถ่องแท้
ระดับที่ 2 ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือ
โบตกทุกคน มีการยอมรับต่อคุณค่าของมาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรม และนามายึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
ระดับที่ 3 ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือ
โบตกทุกคน ยอมรับและนาไปปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัย

-3ควำมหมำยของจริยธรรม
“จริยธรรม”
จริยธรรม หมายถึง ระเบียบปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกในสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์
ทาขึ้น แต่งขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เอง หรือตามความต้องการของมนุษย์
จริยธรรม หมายถึงการนาความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวิตที่ดีงาม อันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
จริยธรรม หมายถึง การดาเนินการให้สอดคล้องกับสัจธรรม จริยธรรมจึงเป็นหลักแห่งความ
ประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์ตนและสังคม
จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นในสังคม
จริยธรรม หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ หรือมาตรการของความประพฤติซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่มีความสานึกและการตัดสินใจ
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม – พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคมเป็น
หลักหรือกรอบที่ทุกคนกาหนดไว้ เป็นแนวปฏิบัติสาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักสามัคคี เกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการดารงชีวิต เช่น
ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น
ตามนิยามข้างต้นสามารถประมวลสรุปความได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนร่วม
นอกจากนี้ จริยธรรมไม่ใช่กฎหมำย เพราะกฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนทาตามและมี
บทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะจริยธรรมไม่มี
บทลงโทษ ดังนั้น คนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ในฐานะเป็นแรงหนุนจากภายนอกเพื่อให้คนมีจริยธรรม และโดยทั่วไปจริยธรรมมักอิง อยู่กับศาสนา ทั้ง นี้
เพราะคาสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จริยธรรมอิง อยู่กับ
หลักคาสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยู่บนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้
บางคนเรียกหลักแห่งความประพฤติอันเนื่องมาจากคาสอนทางศาสนาว่า “ศีลธรรม” และเรียกหลักแห่งความ
ประพฤติอันพัฒ นามาจากแหล่งอื่นๆ ว่า “จริย ธรรม” ในทรรศนะของนักวิช าการหลายท่ าน ศีลธรรมกั บ
จริยธรรมจึงเป็นอันเดียวกัน ไม่อาจแยกเด็ดขาดจากกันได้ ความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งที่มา ถ้าแหล่งแห่งความ
ประพฤตินั้นมาจากศาสนาหรือข้อบัญญัติของศาสนานั้น คือ ศีลธรรม แต่ถ้าเป็นหลักทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวกั บ
ศาสนา เช่น คาสอนของนักปรัชญา นั่นคือ จริยธรรม กล่าวคือ จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม
เพราะศีลธรรมเป็นหลักคาสอนทางศาสนาที่ว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติชอบ ส่วนจริยธรรม หมายถึง แหล่ง
แห่ง ความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักคาสอนของศาสนา ปรัชญา และขนบธรรมเนียม
ประเพณี
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เป็นข้อบัญญัติให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม อันถือกันว่าเป็นการกระทาที่ดี ดังนั้นการดาเนินชีวิตตามหลัก
จริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ สังคมจึงได้จัดให้มีการวางแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและมีการสั่ง
สอนอบรมเรื่องจริยธรรมแก่สมาชิกของสังคม ผลที่สังคมคาดหวัง คือการที่สมาชิกน้ อมนาเอาจริย ธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวันเช่นเดียวกัน การกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรม
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตาม
โดยรายละเอียดของประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตก วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน หรือ
ก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือ
โบตก ประพฤติปฏิบัติตาม
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ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
เทศบำลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ เทศบาลตาบลมะรือโบตก เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บงั คับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตาบลมะรือโบตก
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลมะรือโบ
ตก
ข้อ ๒ ให้ นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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มำตรฐำนจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก
สำหรับข้ำรำชกำรของเทศบำลตำบลมะรือโบตก
ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตกทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยำวิชำชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองทีด่ ี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 8 ข้าราชการเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
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ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี
อัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวง หา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑5 ให้สานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนิน
การตามที่นายกเทศบาลตาบลมะรือโบตก หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีตาบลมะรือ
โบตก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้

-8(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
(๗) (อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)
ข้อ ๑6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาลตาบลมะรือ
โบตก ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบลมะรือโบตกนั้นจานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)-(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และ
อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑7 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีม้ าชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

-9(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑8 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกเทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 19 การดาเนินการตามข้อ ๑8 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒0 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒1 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒2 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 19
และข้อ ๒1 ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒3 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒1 ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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ขัน้ ตอนกำรลงโทษ
ข้อ ๒4 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒5 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒1 แล้ว ให้
เทศบาลตาบลมะรือโบตก ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒6 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒4 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของ เทศบาลตาบลมะรือโบตก ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑7 (๒)
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒7 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๒8 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ 29 …..(อื่นๆตามที่เห็นสมควร).....
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก
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ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร
เทศบำลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ เทศบาลตาบลมะรือโบตก เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารของเทศบาลตาบลมะรือโบตก พ.ศ.2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก

-12“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ได้แก่
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก รองนายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะรือ
โบตก รวมถึงบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตาบลมะรือโบตก
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มำตรฐำนจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก
สำหรับข้ำรำชกำรของเทศบำลตำบลมะรือโบตก
ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยำวิชำชีพขององค์กร
ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-13ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง ดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่
แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ 11 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติ และต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ 12 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑3 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑4 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขัน้ เงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว
พ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจ
หน้าที่ของตนโดยมิชอบ
ข้อ 17 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้ประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 18 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 19 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมาย และคานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ 20 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่ง
ข้อ 21 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

-14ข้อ 22 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ 23 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 24 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่
ทุกข์สุข และรักฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 25 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ 26 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ 27 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ 28 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ ศรัทธา ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 29 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่อง หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 30 ให้นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
(๓) การดาเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(4) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้

-15ข้อ 31 ให้นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตาบลมะรือโบตกขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
(๑) นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตกเป็นประธานกรรมการ
(๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก แต่งตั้งจานวน 1 คน เป็น
กรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 3 ที่ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้
หัวหน้าสานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อนให้ นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก พิจารณาแต่ง ตั้ง ข้าราชการตาแหน่ง ในฝ่ายบริหารที่
เหมาะสม
ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
(๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริ ยธรรม ให้น ายกเทศมนตรีต าบลมะรือ โบตก เป็ นผู้ รับ ผิด ชอบพิ จารณาดาเนิ นการ โดยจะต้อ งไต่ส วน
ข้ อ เท็ จ จริ ง สื บ สวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ สอบสวนการฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรม และให้ ค าวิ นิ จ ฉั ย โดยเร็ ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตกมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม
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ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ และให้เลือกกันเองเป็น
ประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้
และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ 34 หากการดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37
ข้อ 35 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 2 นี้ให้นา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 36 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
1) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รบั ทราบคาสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนกำรลงโทษ
ข้อ 37 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูง ใจ ความสาคัญ และระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกเทศบาลตาบลมะรือโบตก หรือผู้
กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ กรณีมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้ นายกเทศมนตรีตาบล
มะรือ โบตกหรือ ผู้กากั บดูแ ลตามพระราชบั ญ ญัติจั ดตั้ง องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นนั้นๆ แล้ว แต่กรณีแจ้ ง
คณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก
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ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น
เทศบำลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ เทศบาลตาบลมะรือโบตก เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงออก
ประกาศดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก พ.ศ.2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก

-19“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมถึงบุคคลที่ฝ่ายสภาท้องถิ่น
แต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตาบลมะรือโบตก
ข้อ 4 ให้ประธานสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มำตรฐำนจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก
สำหรับข้ำรำชกำรของเทศบำลตำบลมะรือโบตก
ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยำวิชำชีพขององค์กร
ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-20ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่
แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ 11 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติ และต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ 12 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑3 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑4 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขัน้ เงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว
พ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจ
หน้าที่ของตนโดยมิชอบ
ข้อ 17 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้ประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 18 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 19 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมาย และคานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ 20 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่ง
ข้อ 21 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

-21ข้อ 22 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ 23 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 24 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่
ทุกข์สุข และรักฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 25 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ 26 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ 27 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ 28 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ ศรัทธา ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 29 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่อง หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 30 ให้ประธานสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
(๓) การดาเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(4) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้

-22ข้อ 31 ให้ประธานสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตาบลมะรือโบตกขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก เป็นประธานกรรมการจริยธรรม
(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 6 ที่ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้
หัวหน้าสานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อนให้นายกนายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตาแหน่งในฝ่ายบริหารที่
เหมาะสม
ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
(๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกเทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง
สืบสวนหาข้อเท็ จจริ ง หรือ สอบสวนการฝ่ าฝืนจริยธรรม และให้คาวิ นิจฉั ยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ
จริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ประธานสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย น หรื อ ปรากฏเหตุ ว่ า นายกเทศมนตรี ต าบลมะรื อ โบตกฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรม ให้
คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัย
โดยเร็ ว และให้ค ณะกรรมการจริ ยธรรมส่ง ผลคาวินิจ ฉัย ให้ ผู้ก ากับ ดูแ ลตามพระราชบั ญ ญั ติจัด ตั้ง องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

-23ข้อ 34 หากการดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37
ข้อ 35 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 2 นี้ให้นา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 36 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
1) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รบั ทราบคาสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนกำรลงโทษ
ข้อ 37 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก หรือ
ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ กรณีมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้นายกเทศมนตรีตาบล
มะรือโบตกหรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ๆ แล้วแต่กรณีแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ
เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(นายอาห์มัด สาเมาะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก
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คำสั่งเทศบำลตำบลมะรือโบตก
ที่ 28/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
เทศบำลตำบลมะรือโบตก
***************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีสาระสาคัญประการหนึ่งที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดาเนินการทางการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อานาจหน้าที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่
มุ่งเน้นการทาให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกาหนดในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 76 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไก
และระบบคื อ ให้มี การจั ดท าประมวลจริย ธรรมเพื่ อเป็น มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ ง ทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทและเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กาหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือเป็นการกระทาผิดทางวินัย และ ได้
กาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะนาในการจัดทาหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 76 เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงขอแต่งตั้งคณะทางานจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
ตาบลมะรือโบตก ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีฯ
2. รองนายกเทศมนตรีฯ
3. ปลัดเทศบาลฯ
4. รองปลัดเทศบาลฯ
5. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
6. ผู้อานวยการกองคลัง
7. ผู้อานวยการกองช่าง
8. ผู้อานวยการกองศึกษา
9. ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
10. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
11. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
12. หัวหน้าสานักปลัด
15. นักทรัพยากรบุคคลฯ

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

-2มีหน้ำที่
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งร่วมจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
ตาบลมะรือโบตก จัดทาประกาศและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดทา ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่ง ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ อย่าให้เกิดความ
เสียหายได้ หากมีปัญหาให้รายงานนายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตกทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อาห์มัด สาเมาะ
(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก

คำสั่งเทศบำลตำบลมะรือโบตก
ที่ 40 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำร
***************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริ ยธรรมดังกล่าวให้ถือเป็นการ
กระทาผิดทางวินัย จึงให้ยกเลิกคาสั่ง เทศบาลตาบลมะรือโบตก ที่ 11/2552 ลงวันที่ 15 มกราคม 2552
เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการประจาเทศบาลตาบลมะรือโบตก และให้ใช้คาสั่งฉบับนี้แทน
ดังต่อไปนี้
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 76 เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตาบลมะรือโบตก
ดังนี้
1. ปลัดเทศบาลฯ
ประธานกรรมการ
2. รองปลัดเทศบาลฯ
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองศึกษา
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
กรรมการ
8. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
9. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กรรมการ
10. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
11. นักทรัพยากรบุคคลฯ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกรณี
ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
3. คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
4. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน

-25. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเป็น
ที่สุด
6. ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ หรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
8. ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อาห์มัด สาเมาะ
(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก

แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมพนักงำนข้ำรำชกำร
ประจำปี พ.ศ. 2562

เทศบำลตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส

แนวทำงปฏิบัตติ ำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรเทศบำลตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทำงปฏิบัติ
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น า
การปกครองในระบอบอื่ นที่ ไ ม่มี พระมหากษัต ริย์ท รงเป็ น
ประมุขมาใช้ในประเทศไทย
1.2 จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ และไม่ ล ะเมิ ด องค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย
หรือวาจา
2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ
มีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการต้องไม่ กระทาการดัง กล่าว ต้องหยุ ด
กระท าการดั ง กล่ า ว ต้ อ งหยุ ด กระท าการและส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
2.2 ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี
ในกรณีที่มีข้ อชัดแย้ง ระหว่า งประมวลจริยธรรมนี้กั บหลั ก
สาคัญ ทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้ าราชการต้อ ง
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บัง คับบัญ ชาในส่วนราชการ
ทุกระดับ ต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม
โดยให้เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุม
ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมโดย
เคร่งครัด
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับ ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและ
ขยั น ขั น แข็ ง ไม่ เ ลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง และยึ ด มั่ น ในระบบ
คุณธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
3. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

แนวทำงปฏิบัติ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่
มุ่งหวังประโยชน์อันมิควรได้จาการปฏิบัติงาน
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
3.3 รับผดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่
ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อม
ทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตน ไม่ให้กระทาการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
3.6 อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ด้ ว ยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติง านอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้
งานในหน้าที่เสียหาย
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้ ง ปวงที่จ ะก่อ ให้เ กิดความ
เสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น
ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
อื่นโดยมิชอบ
3.8 ใช้ ดุ ลยพิ นิจ และตั ดสิ น ใจในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ ว ย
คว ามรู้ คว าม สามา ร ถ เยี่ ย ง ที่ ป ฏิ บั ติ ใ น วิ ชาชี พ
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ ส่ ว นตั ว ตามข้ อ มู ล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้อง
รีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
โดยพลัน
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อ ประชาชนต้ อ งให้ ค วาม
ร่วมมือ กับหน่ว ยงานที่ มีหน้าที่ ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้ อมูลที่เป็นจริ ง
และครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
3.11 ไม่ สั่ ง ราชการด้ ว ยวาจาในเรื่ อ งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา
ในเรื่องดัง กล่าวให้ผู้ใต้บัง คับบัญ ชาบันทึกเรื่องเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
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4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทำงปฏิบัติ
4.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุคคลส่วนตัว มา
ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือ
สิ่งอานวยความสะดวกของทางการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตโดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย
4.3 ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า
จะขั ด กั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวมที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้
นั้นยุติการกระทาดัง กล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง ให้ผู้บัง คับบัญ ชา
หัวหน้าส่วนราชหาร และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น
4.4 ในการปฏิ บัติหน้าที่ที่ รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ ของทาง
ราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน
หรื อ ส่ ว นกลุ่ ม อั น จ าเป็ น ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ชี้ ข าด ต้ อ งยึ ด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ
หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารง
ตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ห รื อไม่ ก็ ต าม เว้ น แต่เ ป็ น การให้ โ ดย
ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป
4.6 ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไม่เสนอ หรือนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทา
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้รับ
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี้
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แนวทำงปฏิบัติ

5. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกฎหมาย

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ
มีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัดประมวล
จริ ยธรรม ข้ าราชการต้อ งไม่ก ระทาการดัง กล่ าวหรื อหาก
กระท าการดั ง กล่ า วต้ อ งหยุ ด กระท าการและส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการการจริ ย ธรรมพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่
คณะกรรมการจริ ย ธรรมวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท า นั้ น ขั ด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
5.2 เมื่ อ รู้ ห รื อ พบเห็ น การฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมนี้
ข้ า ราชการมี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานการฝ่ า ฝื น ดั ง กล่ า วพร้ อ ม
พยานหลั ก ฐาน(หากมี )ต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและหรื อ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมโดยพลั น ในกรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดเทศบาลฯ
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
5.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ไ ด้รับการตอบแทน
และไม่ ไ ด้ รับ ค่ า ตอบแทนในนิ ติ บุ คคลชิ่ ง มิ ใ ช่ ส่ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริ ยธรรม ในกรณีที่ก ารด ารงตาแหน่ ง
นั้ น ๆ อาจขั ด แย้ ง กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ อาจท าให้ ก าร
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวแทน การเป็นนายหน้าและมีนิติสัมพันธ์
อื่นในทานองเดียวกันด้วย
5.4 ในกรณี ที่ ช้ า ราชการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และพบว่ า มี ก าร
กระทาซึ่ ง มีลั กษณะตามข้ อ 5.2 ของข้อ นี้หรื อมีก ารเสนอ
เรื่ อ ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะตามข้ อ 5.2 ของข้ อ นี้ ผ่ า นข้ า ราชการ
ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว
5.5 ปฏิบั ติห น้าที่ ด้ว ยความรู้ค วามสามารถ และทั กษะใน
การดาเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยง
ธรรมด้ว ยความถู กต้ องตามหลัก กฎหมาย ระเบี ยบปฏิ บัติ
และยึดมั่ นรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน
และส่วนรวมในหลักวิชาการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร

แนวทำงปฏิบัติ
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์
สุ ข ของประชาชน รวมทั้ ง ละเว้ น การแสวงหาต าแหน่ ง
บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิ
ชอบ
5.7 ตัดสิน ใจและกระทาการใดๆโยยึดประโยชน์ส่ว นรวม
ของประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์
ของชาติ

