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          ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม  

  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
เทศบาลเมืองแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  

พ.ศ. ๒๕๖4 
_______________ 

 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60  มาตรา ๗6 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่า เป็นการกระทำผิดทางวินัย  

 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐  มาตรา 

76 วรรคสาม  เทศบาลเมืองแจระแม  ได้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลแจระแม  เพ่ือเป็น
เครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ ณ วันที่    4   เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖4 

   
(นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม) 

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแจระแม  พ.ศ. ๒๕64   ฉบับนี้  
จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสาม เพ่ือให้
ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลเมืองจระแม มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการดำเนินการ เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขั้นตอนการลงโทษ 
 
 
 

เทศบาลเมืองแจระแม 
   มกราคม  ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

        หน้า 
หมวดที ่๑  บททั่วไป          ๑ 
หมวดที ่๒  มาตรฐานจริยธรรม 

- ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับ    ๒ 
ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม 

- ส่วนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร       ๒ 
หมวดที ่๓  กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม   

-    ส่วนที่ ๑ กลไกบังคับใช้ประมวลจริยธรรม      ๓ 
-    ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม      ๕ 

หมวดที ่๔  ขั้นตอนการลงโทษ         ๖ 
บทเฉพาะกาล           ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลเมืองแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. 25๖4 
**************************************************************************************************** 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2560 มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 

2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองแจระแม เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามลำดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1      ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม 
               “ ข้าราชการ”       หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการสามัญ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “ คณะกรรมการจริยธรรม”       หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองแจระแม 
 ข้อ 2       ให้นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
สำหรับข้าราชการ ของเทศบาลเมืองแจระแม 

 
 ข้อ 3  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแมทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล    
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

(1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2)  การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
(7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่

คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ 4  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 5  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 6  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 7  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ

เกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
ข้อ 8  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความ

เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่  ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 9  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ 10  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย 
ข้อ 11  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่

เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

ข้อ 12  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม
กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ 13  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของกำนัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้น
แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ 14  ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
สุภาพ  มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่นำผลงาน
ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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ส่วนที่ 3 
จรรยาวิชาชีพ 

 
 ข้อ 15     ให้ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม    ยึดหลักจรรยาบรรณตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2537  โดยนำมาเป็นหลักจรรยาวิชาชีพของข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ดังนี้ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(1) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ

เป็นข้าราชการ 
(2) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และ

ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
(3) ข้าราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร พึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 

(4) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ 

(5) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 

(6) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 

(7) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
 

(8) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

(9) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

(10) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(11) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ 
มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
 (12) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  พึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
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 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 

 (13)  ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความ สามารถด้วยความ
เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี
อำนาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
 (14) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม  พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 (15) ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดำเนินการตามสมควรแก่กรณี 
  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาบรรณข้าราชการ  

ให้ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม ปฏิบัติตนโดยยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือจรรยาบรรณข้าราชการ ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  คือ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สำหรับ
การยึดถือปฏิบัติในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน  5  ประการ ได้แก่ 

(1)  กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง 
  -  ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม 
  -  เสียสละ 
  -  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
  -  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 
 (2)  ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
  -  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
  -  แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 

-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อ  การพัฒนา
ปรับปรุงระบบราชการ 

 (3) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 
  -  ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
  -  ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
  -  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 (4)   ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง 

-  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง 
-  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรของตนเอง 

  -  เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
 (5)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
  -  ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
  -  ใช้ทรัพยากรทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
  -  เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
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 ให้ข้าราชการของเทศบาลเมืองจระแม ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2524 – 2542 คือ  

(1) คุณธรรม  ได้แก่  สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ 
(2) หลักการทำงาน  ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้ กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน 
(3) คุณค่า  ได้แก่  รับผิดชอบ ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้สำเร็จทันการณ์  ปฏิบัติงานยึดมั่นในผลประโยชน์

ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม 
 
ให้ข้าราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรมคือ การให้  รักษาความประพฤติ

ให้สงบเรียบร้อย  เสียสละ  ซื่อตรง อ่อนโยน ความเพียร  ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  อดทน  การปฏิบัติไม่ให้ผิดจาก
ที่ถูกท่ีควร 

 
หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 16  ให้สำนักปลัดเทศบาลเมืองแจระแม มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ดำเนินการเผยแพร่   ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็ จจริง หรือสอบสวนการฝ่ าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ื อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมหรือ
คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมว ล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือ
กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
แล้ว 

(5) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 
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ข้อ 17  ให้นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม กำกับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้    

 คณะกรรมการจริยธรรม   ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
 (3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลตำบลหนองหาร  

ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างของ เทศบาลเมืองแจระแม   
จำนวนสองคน 
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้คณะกรรมการตาม (1) – (3) ร่วมกันเสนอชื่อและ

คัดเลือกให้เหลือสองคน  
ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองแจระแม เป็นเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรม และ

อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 

ข้อ 18  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ควบคุม  กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ี

มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน   บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้เอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
 
 
 



- ๘- 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 19  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ข้อ 20  การดำเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อย

กว่าสามคมเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ 21  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้

พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 22  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่องแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 19 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 
25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

ข้อ 23  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 19 , ข้อ 20 และข้อ 22 ให้
นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 22 ให้ดำเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริง
ในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลง 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง

อาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 26 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้วให้ เทศบาลเมือง   
แจระแม ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม เทศบาลเมือง    
แจระแม ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

 ผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ 18 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 
 
 



- ๙- 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  4   เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖4 

      
 (นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม) 
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อบังคับเทศบาลเมืองแจระแม 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม 
........................................................ 

เทศบาลเมืองแจระแม ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการรบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริหาร
สาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกของ
ข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม 

 
 เทศบาลเมืองแจระแม จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม เพ่ือเป็นกรอบ

มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ความสื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างเคร่งครัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น

สำคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งม่ัน แก้ไขเมือเกิดข้อผิดพลาด 
ข้อ  ๒  การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา 
๒.๑  ให้บริการแก่ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย

ความเต็มใจ 
๒.๒  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 
ข้อ  ๓  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
๓.๒  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
๓.๓  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ำใจ  เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
๓.๔  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
  
 



-๒- 
 

ข้อ  ๔  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
๔.๑  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒  ไม่มีอคติในการปฏิบัติงาน 
ข้อ  ๕  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑  วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเอง  และลด  ละ  เลิกอบายมุข 
ข้อ  ๖  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๖.๑  ยึดมั่นในผลประโยชน์สว่นรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖.๓  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
ข้อ  ๗  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๑  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
๗.๒  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

  ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด  การไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง       
เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 
 

ประกาศ ณ วันที่  4   เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖4 

      
 (นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม) 
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 


