
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕58 

……………………………. 
 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวล

จริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ

แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษ

ตามความรายแรงแหงการกระทํา ท้ังนี้ การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวา

เปนการกระทําผิดทางวินัย  
 

ดังนั้น เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงไดจัดทําประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง เรื่อง               

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2558 เพ่ือเปนเครื่องกํากับ

ความประพฤติของข าราชการในสั งกัด ให มีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดํ าเนินงาน                               

อยางมีประสิทธิภาพ ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 
 

  จึงประกาศใหเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

                                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 
 

                                               

                          (นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 

                            นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  

เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง  

พ.ศ. 2558 

………………………… 
 

ประมวลจริยธรรมนี้ จัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕5๐ มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐาน                       

ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล  

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล 

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไป ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. ทําให เกิดรูปแบบองคกรอันเปน ท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อ ถือ เกิดความม่ันใจ                         

แกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ 

ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน 

และตอสังคม ตามลําดับ  

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและ

ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและ                  

มีประสิทธิภาพ  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้  

        “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง  

        “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน           

รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

        “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล

เมืองแกลง  

ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองแกลง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 ขอ 3 ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลงทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการให เปนไป                  

ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการ                     

แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี ้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ  

(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  

     และไมมีผลประโยชนทับซอน  

(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย  

(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน ขอเท็จจริง  

(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  

(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกัน  

       พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง 

       รฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  

ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด                   

ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี  
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ขอ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองปฏิบั ติหน าท่ี  อยางเต็ม กําลั ง

ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมี ประสิทธิภาพ

ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน  

ขอ ๙  ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองมุ งแกปญหาความเดือดรอน                         

ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและ ประชาชน  

ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย 

ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น  

ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองรักษาและเสริมสราง ความสามัคคี

ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ  

ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจน               

ไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนตาง ๆ                

อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี  

ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ํ าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดีตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ                      

เพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

สวนท่ี 3 

จรรยาวิชาชีพ (ถามี) 

  ขอ 15 จรรยาบรรณทางวชิาชพี ท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดังนี้ 

จรรยาบรรณวิศวกร 

1. ไมกระทําการใดๆ อันอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

2. ตองปฏิบัติงานท่ีไดรับทําอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 

3. ตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

4. ไมใชอํานาจหนาท่ีโดยไมชอบธรรม หรือใชอิทธิพลหรือใหผลประโยชนแกบุคคลใด  

    เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับหรือไมไดรับงาน 

5. ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดสําหรับตนเอง 

    หรือผูอ่ืนโดยมิชอบจากผูรับเหมาหรือบุคคลใดซ่ึงเก่ียวของในงานท่ีทําอยูกับผูวาจาง 

6. ไมโฆษณาหรือยอมใหผูอ่ืนโฆษณา ซ่ึงการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

    ควบคุมเกินความเปนจริง 
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7. ไมประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระทําได 

8. ไมละท้ิงงานท่ีไดรับทําโดยไมมีเหตุอันสมควร 

9. ไมลงลายมือชื่อเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานท่ีตนเอง 

    ไมไดรับทําตรวจสอบหรือควบคุมดวยตนเอง 

10. ไมเปดเผยความลับของงานท่ีตนไดรับทํา เวนแตไดรับอนุญาตจากผูวาจาง 

11. ไมแยงงานจากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 

12. ไมรับทํางานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับท่ีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

      อ่ืนทําอยู เวนแตเปนการทํางานหรือตรวจสอบตามหนาท่ี หรือแจงใหผูประกอบ 

      วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบลวงหนาแลว 

13. ไมรับดําเนินงานชิ้นเดียวกันใหแกผูวาจางรายอ่ืน เพ่ือการแขงขันราคา  

      เวนแตไดแจงใหผูวาจางรายแรกทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรหรือ 

      ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางรายแรก และไดแจงให 

      ผูวาจางรายอ่ืนนั้นทราบลวงหนาแลว 

14. ไมใชหรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ท่ีเก่ียวกับงานของ 

      ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประกอบ 

      วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 

15. ไมกระทําการใดๆ โดยจงใจใหเปนท่ีเสื่อมเสียแกชื่อเสียงหรืองานของ 

      ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 

จรรยาบรรณคร ู

1. จรรยาบรรณตอตนเอง 

          ขอท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง 

                         ดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ  

    สังคม และการเมืองอยูเสมอ 

2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

    ขอท่ี 2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ 

    ตอวิชาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

          ขอท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม 

    ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

    ขอท่ี 4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย 

    ท่ีถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ  

    ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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    ขอท่ี 5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

                         ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 

          ขอท่ี 6 ผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ 

    ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ 

    ขอท่ี 7 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค  

    โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

          ขอท่ี 8 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยาง 

                         สรางสรรคโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

5. จรรยาบรรณตอสังคม 

          ขอท่ี 9 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ 

    และพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม  

    รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

    อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

จรรยาบรรณพยาบาล  

1. พยาบาลพึงใหบริการพยาบาลดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและความแตกตางระหวางบุคคล  

          โดยไมจํากัดในเรื่อง สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพปญหา 

          ทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย  

2. พยาบาลพึงเคารพสิทธิสวนตัวของผูปวย โดยรักษาขอมูลเก่ียวกับผูปวยไวเปนความลับ  

3. พยาบาลพึงใหการปกปองคุมครองแกผูปวย สังคม ในกรณีท่ีมีการใหบริการสุขภาพ 

    อนามัยและความปลอดภัย ถูกกระทําท่ีอาจเกิดจากความไมรู ขาดศีลธรรม จริยธรรม 

    หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด  

4. พยาบาลมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจและใหการพยาบาลแกผูปวยแตละราย  

5. พยาบาลพึงดํารงไวซ่ึงสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล  

6. พยาบาลพึงตัดสินใจดวยความรอบคอบถ่ีถวนใชขอมูลสมรรถนะและคุณสมบัติอ่ืนๆ  

    เปนหลักในการขอคําปรึกษาหารือ ยอมรับในหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึง 

    การมอบหมายกิจกรรมการปฏิบัติการ พยาบาลใหผูอ่ืนปฏิบัติ  

7. พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนใจกิจกรรมการพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพ  

8. พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและสงเสริมมาตรฐาน 

    การปฏิบัติการพยาบาล  

9. พยาบาลพึงมีสวนรวมในการท่ีจะกําหนดและดํารงไวซ่ึงสถานะภาพของการทํางาน 

    ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง  
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10. พยาบาลพึงมีสวนรวมในการปกปอง คุมครอง สังคม จากการเสนอขอมูลท่ีผิด 

      และดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในวิชาชีพ  

11. พยาบาลพึงรวมมือและเปนเครือขายกับสมาชิกดานสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืนๆ  

      ในสังคมเพ่ือสงเสริมชุมชนและสนองตอบความตองการดานสุขภาพอนามัย 

      ของสังคมสําหรับสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย  

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑6 ใหสํานักปลัดเทศบาล มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

     และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ  

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผล 

     ใหนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ 

     โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

     หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได  

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง 

     ตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็น 

     วานายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความ 

     คุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกเทศมนตรี 

     ตําบลเมืองแกลง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  

     มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการ 

     ท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบ 

     ตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน ขอเท็จจริงหรือ 

     วินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะ 

     ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว  

   (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร 

     ปกครองสวนทองถ่ิน  

   (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ 

       จริยธรรมมอบหมาย ท้ังนี้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารง 

     ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล 
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ขอ ๑7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 

กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย  

(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  

(๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

     คัดเลือกกันเองใหเหลือสองคน  

(๓) กรรมการ ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

     ในเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ีไดรับการคัดเลือกจากขาราชการ  

     พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวนสองคน  

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ 

และคัดเลือกใหเหลือสองคน ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

จริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษ 

ทางวินัยมากอน  

ขอ ๑8 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้  

               ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมในองคกรปกครอง 

     สวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม 

     หรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณการลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรม 

     นี้จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  

     มีอํานาจหนาท่ีขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  

     หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสาร 

      และหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคํา 

      เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

(๔) เรียกผูถูกกลาวหาหรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจงหรือใหถอยคํา  

     หรือ ใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

 (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

                ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัย 

                ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการ 

                บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน 

                นับแตวันท่ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัย 

                ของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
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(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง 

     สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๗) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  

     มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น  

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย  

                การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

                ทางปกครองมาใชบังคับ  
 

สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑9 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล 

จริยธรรมใหนายกเทศบาลตําบลเมืองแกลง เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ  

ขอ 20 การดําเนินการตามขอ ๑9 ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 

จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  

ขอ ๒1 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง 

หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ

ตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม

แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒2 หากการดําเนินการสอบสวนตาม ขอ 20 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวา มีการฝาฝน

ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑9 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน

การฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณา ดําเนินการตามขอ ๑9 

สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒5 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย  

ขอ ๒3 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑9 ขอ 20 

และขอ ๒2 ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย  

และการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม  

ขอ ๒4 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒2 ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ

ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
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หมวด ๔ 

ข้ันตอนการลงโทษ 

ขอ ๒5 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย 

หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน 

หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้งการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ 

การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี  

ขอ ๒6 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒2 แลว 

ใหเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา  

ขอ ๒7 ผูถูกลงโทษตามขอ ๒5 สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม 

ของเทศบาลตําบลตําบลเมืองแกลงภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ  

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑8 (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหาร 

งานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ  

ขอ ๒8 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลวใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว  

ขอ ๒9 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้พรอมดําเนินการปรับปรุง 

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ 

แผนดินทราบตอไป  
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 
 

ประมวลจริยธรรม 
ของขาราชการ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

 
แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดม่ันในระบอบ 

    ประชาธิปไตยอันมี 

    พระมหากษัตริย 

    ทรงเปนประมุข 

 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

      พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนํา 

      การปกครองในระบอบอ่ืน ท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

      มาใชในประเทศไทย 

1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย   

      พระราชินี และพระรัชทายาท ไมวาทางกายหรือวาจา 

2. การยึดม่ันในคุณธรรม 

    และจรยิธรรม 

 

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทํา 

      การเลี่ยงประมวลจรยิธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวง 

      วาการกระทําใดของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

      ลูกจางประจําและพนักงานจางอาจขัดประมวลจริยธรรม  

      พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและ 

      พนักงานจาง ตองหยุดกระทําการดังกลาวและสงเรื่องให 

      คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 

      จริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม พนักงาน 

      เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

      จะกระทําการนั้นมิได 

2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีท่ีมี 

      ขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม 

      ศาสนาหรือประเพณีตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม 

      พิจารณาวินิจฉัย 

2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับ 

      ตองปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแก 

      ความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัวและควบคุมใหผูใตบังคับบัญชา 

      ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด  

2.4 หัวหนาสวนราชการและผูใตบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับ   

      ตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย  

      มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถและขยันขันแข็ง ไมเลือก 

      ท่ีรักมักท่ีชังและยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
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ประมวลจริยธรรม 
ของขาราชการ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
แนวทางปฏิบัติ 

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย  

    และรับผิดชอบ 

 

3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม  

      ไมมุงหวังประโยชนอันมิควรไดจาการปฏิบัติงาน 

3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต ตรงตาม 

      เจตนารมณของกฎหมาย 

3.3 รับผดิชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติ 

      อยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมท้ังยินดีแกไข 

      ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน  

      ไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ  

      ระมัดระวังและเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตอง 

      ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอ 

      ตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของขาราชการอ่ืน ไมกาวกายหรือ 

      แทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความ 

      สามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมาปราศจากคติสวนตัว 

      ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 

3.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไข 

      ใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ 

        ตามกฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงาน 

        ท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 

        โดยใหขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอ 

        ในการตรวจสอบ 

3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 

        แกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว 

        ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษร 

        ตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
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ประมวลจริยธรรม 
ของขาราชการ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
แนวทางปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชน 

    ของประเทศชาติเหนือกวา 

    ประโยชนสวนตนและไมมี 

    ผลประโยชนทับซอน 

 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ 

      พ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบ 

      การใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้นหรือปฏิบัติ 

      ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวย 

      ความสะดวกของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเอง 

      หรือผูอ่ืนเวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.3 ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ 

      สวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับ 

      ประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี ในกรณี 

      มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหพนักงานเทศบาล พนักงาน 

      ครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางผูนั้นยุติการกระทํา 

      ดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ   

      และคณะกรรมการจรยิธรรม พิจารณาเม่ือคณะกรรมการ 

      จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง 

      หรือหนาท่ีอ่ืนในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  

      หรือหนวยงานของรัฐ ตองยึดถือประโยชนของทางราชการ 

      เปนหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของ 

      ทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือ 

      สวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชน 

      ของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

4.5 ไมเรยีก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอม 

      จะรับซ่ึงของขวัญแทนตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือ 

      ปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี 

      หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือเปนการให 

      ตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

4.6 ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษ 

      แกบุคคลใด เพราะมีอคติ 

4.7 ไมเสนอ หรือขออนุมัติโครงการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา   

      ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับประโยชน อันมิควรได 

      โดยชอบดวยกฎหมายหรอืประมวลจริยธรรมนี้ 
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5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง   

    เปนธรรมและถูกฎหมาย 

 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทํา 

      การเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวง 

      วาการกระทําใดของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

      ลูกจางประจําและพนักงานจาง อาจขัดประมวลจริยธรรม   

      ตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกระทําการดังกลาว 

      ตองหยุดกระทําการและสงเรื่องใหคณะกรรมการการจริยธรรม 

      พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

      การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงาน 

      ครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางจะกระทําการนั้นมิได 

5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาท่ี 

      ตองรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี)  

      ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

      ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงาน 

      ตอปลัดเทศบาลหรือผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนา 

      สวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนง ท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมได 

      รับคาตอบแทนในนิติบุคคล ชึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

      องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐและ 

      กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ 

      จริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆ อาจขัดแยงกับ 

      การปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนตัวแทน   

      การเปนนายหนาและมีนิติสัมพันธอ่ืนในทํานองเดียวกันดวย 

5.4 ในกรณีท่ีขาราชการเขารวมประชุม และพบวามีการกระทํา 

      ซ่ึงมีลักษณะตามขอ 5.2 ของขอนี้หรือมีการเสนอเรื่องซ่ึงมี 

      ลักษณะตามขอ 5.2 ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการ 

      มีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 

5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงาน 

      ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรมดวยความถูกตอง 

      ตามหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดม่ันรักษาผลประโยชน 

       ของประเทศชาติ หนวยงาน และสวนรวมในหลักวิชาการ 

       มากกวาผลประโยชนสวนตน 
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 5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุข 

      ของประชาชน รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนงบําเหน็จ 

      ความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโยยึดประโยชนสวนรวมของ 

      ประเทศชาติ ประชาชนและหนวยงานมากกวาประโยชนสวนตน 

5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา 

      ในการยึดม่ันความถูกตอง เท่ียงธรรม และปกปอง 

      ผลประโยชนของชาติ 

6. การใหบริการแกประชาชน   

    ดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

    และไมเลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน 

      การใชอํานาจเกินกวาท่ีมีอยูตามกฎหมาย 

6.2 ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรี 

      ความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมกระทํา 

      การใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน กอภาระหรือหนาท่ี 

      ใหบุคคลอ่ืนโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  

6.3 ใหบริการอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี 

      ปราศจากอคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปน 

      ธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

      สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 

      หรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิด 

      เห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการ 

      ตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคล 

      สามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเปนการ 

      เลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป  

6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา  

      การบรรยาย หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบตอ 

      ความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็น  

      ทางวิชาการตามหลักวิชา  

6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 

      หรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม 

      ไมเห็นแกหนาผูใด 
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 6.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเอง  

      โดยมิไดระบุแหลงท่ีมา  

6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 

6.8 สอดสองดูแลและใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก  

      รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  

6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยง 

การใชศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 

6.10 ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมให 

        เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  

6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย 

        ในสถานท่ีใหบริการ และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา 

        ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 

    อยางครบถวน ถูกตอง  

    และไมบิดเบือน ขอเท็จจริง 

 

7.1 ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไมใช 

      การปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง 

      หรือบุคคลอ่ืน  

7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการ 

      อันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติ 

      ตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแต 

      คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ไดกําหนด 

      ยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายใน 15 วันทําการ นับแต 

      กระทําการดังกลาวหรือไดรับการรองขอ  

7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการ 

      ไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบ 

      ของระเบียบ กฎหมาย  

7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง  

      ดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับ 

      ของทางราชการ  

7.5 ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

      ของหนวยงาน 

 

 



- 16 – 
 

ประมวลจริยธรรม 
ของขาราชการ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
แนวทางปฏิบัติ 

8. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

    รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 

    โปรงใสและตรวจสอบได 

 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
      ใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลังความสามารถ  
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการ 

      จัดใหดวยความประหยัด คุมคา ไมฟุมเฟอย  
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี  
      ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ ระมัด 
      ระวังและเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยูในกรณีท่ีตองไป 

      ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวยจะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย  
8.5 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
      ตอตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืน ไมกาวกายหรือ 
      แทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของผูอ่ืนโดยมิชอบ  
8.6 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู  

      ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจาก 
      อคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
      ของแตละกรณี  
8.7 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไข 
      ใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน  

8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ 
      ตามกฎหมายหรือประชาชน ตองใหความรวมมือกับหนวยงาน 
      ท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 
      โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอ 
      ในการตรวจสอบ  

8.9 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
      แกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  
      ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่ง  
      เพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
8.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและปฏิบัติ 

        หนาท่ีเสร็จสมบูรณ ภายในเวลาท่ีกําหนด งานในความรับผิดชอบ 
        สําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาได ผลลัพธตามเปาหมาย คุมคา 
        ดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกตอง  

        ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชน 
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 8.11 ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ  

         และหนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ี 

         ดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวังเพ่ือรักษา ผลประโยชน 

         สวนรวมอยางเต็มความสามารถ  

8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถ 

        ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

8.13 พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 

        ประสิทธิผลและเปนแบบอยางได  

8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระบบ 

        ระเบียบเอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  

8.15 ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด  

        คุมคาเหมาะสมดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือ 

        สิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ 

    องคกร 

 

9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

9.2 เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

      แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

      กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี ชอบดวยกฎหมายในกรณี 

      มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

      กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย 

      พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล ลูกจางประจําและ 

      พนักงานจาง ตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ 

      จริยธรรมพิจารณาและจะดําเนินการตอได ตอเม่ือไดขอยุติ 

      จากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 

9.3 เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม 

      กฎหมายอยางเครงครัด  

9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ 

      ของตําแหนงหนาท่ี รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตน 

      ใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

      ลูกจางประจําและพนักงานจางท่ีดี อยูในระเบียบวินัย กฎหมาย  

      และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 
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 9.5 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ  

      ทุมเท สติปญญา ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและ 

      มีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให 

      เกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน  

9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม 

      รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

       และประชาชน  

9.7 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัยท่ีดี  

9.8 รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูล 

      ท่ีเปนความลับโดยพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

      ลูกจางประจําและพนักงานจาง จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจ 

      หนาท่ี และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไป 

      ตามกฎหมายกําหนดเทานั้น  

9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับ 

      ใหความชวยเหลือ เก้ือกูลกันและกัน ในทางท่ีชอบ เคารพ 

      ตอความเชื่อและคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน ยอมรับ 

      ความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยาง 

      มีเหตุผล ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียวงาน อันอาจทําให 

      เกิดการแตกความสามัคคีในหนวยงาน ประสานงานกับทุกฝาย 

      ท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  

9.10 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได 

        สําหรับตัวเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน 

        หรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจาก 

        ผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจ 

        เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม 

        จรรยาหรือการใหตามประเพณี  

9.11 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ  

        มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปน 

        ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และนําผลงานของผูอ่ืน 

        มาแอบอางเปนผลงานของตน 
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10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชน 

      ในทองถ่ิน ประพฤติตนเปน 

      พลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชน 

      ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแล 

      สภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง 

      รฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและ 

        สังคม สรางคุณธรรม จริยธรรม รูจักเสยีสละ รวมแรงรวมใจ  

        มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ชวยลด 

        ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต  

        เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและ 

        สรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม  

10.2 สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม สรางวินัย 

        ในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง 

        ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและ 

        สังคม ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือ 

        สวนหนึ่งของสังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม 

        ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติและโลกใบนี้ ตระหนัก 

        ถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา  

        ของตนเอง เชน การหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข  

        ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือ 

        คําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคนทําความดี  

10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิต 

        บนสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกัน 

        ท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม โดยดํารงชีวิตเหมาะสม 

        กับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ 

        ขยันหม่ันเพียร ประหยัด ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติ 

        ตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง โปรงใส  

        เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวา 

        จะเกิดข้ึนตอสวนรวมและตอตนเอง ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี 

        ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการวางแผน 

        และดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน 

        อดออม บนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

        ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของ 

        เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือ 

        มติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวย กฎหมาย 
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