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ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนทองถิ่น 

ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จังหวัดปตตานี พ.ศ. 2554 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
  3.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4.  ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผดิชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน 
และตอสังคม ตามลําดับ 
  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ขอ 2  ใหนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้
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หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

ขอ 3  ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคณุธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนที ่2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
ขอ 4 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 
ขอ 5 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 
ขอ 6 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 
ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ

เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 
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ขอ 8 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวย

ความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 

ขอ 9 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวย
ความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 

ขอ 10 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
 

ขอ 11 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การ
เปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 

 

ขอ 12 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

 

ขอ 13 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของ
กํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 

ขอ 14 ขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวย
ความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และ
ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนที่ 1 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ 15 ใหสํานักงานปลัดมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึง
และเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงแรง  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง  หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็
ได 
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(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง  หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
    

ขอ 16 ใหนายกขาราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน

ตําบลตันหยงลุโละที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเชียง
แรง  นั้น  จํานวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(1) –(3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให
เหลือสองคน 

ใหหัวหนาสํานักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี ้
 (1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในกรณี

ที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชีแ้จง 
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ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ
เรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน   นับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(7) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ผูบังคบับัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
 

สวนที่ 2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม    

ใหนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ 19 การดําเนินการตามขอ 18  ใหผูรบัผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม
นอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ 20 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ 21 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 19  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 18 สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝา
ฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ18 สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ 24 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

ขอ 22 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  18 ขอ 19  และขอ 
21  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 
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ขอ 23 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 21  ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ

ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ขอ 24 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี

ขอ 25 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 21 แลว  ใหเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 26 ผูถูกลงโทษตามขอ 24  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ 17 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 27 เม่ือผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

     
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 28 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข

ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 

 
     ***************** 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


