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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ของเทศบาลต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนีจ้ดัท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
๑. เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤตขิองข้าราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบตังิานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 
๒. ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบตัอิยา่งสม ่าเสมอ  ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั

บคุคล  และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานด้านตา่งๆ  ของเทศบาลต าบลสเุทพ   เพ่ือให้              
การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอนัเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความนา่เช่ือถือ  เกิดความมัน่ใจแก่
ผู้ รับบริการและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผกูพนัระหวา่งองค์กรและข้าราชการในทกุระดบั  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ตอ่องค์กร ตอ่ผู้บงัคบับญัชา       
ตอ่ประชาชน  และตอ่สงัคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ี อาจ
เกิดขึน้  รวมทัง้เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน 

ทัง้นี ้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นคา่นิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทกุคน  พงึยดึถือเป็น
แนวทางปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระเบียบและกฎข้อบงัคบัอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้  
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาล
ต าบลสเุทพ 
   “ข้าราชการ ”  หมายถึง  ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน  ข้าราชการสว่นท้องถ่ินสามญั  
ข้าราชการครู  และบคุลากรทางการศกึษา  ตามท่ีบญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัริะเบียบข้า ราชการสว่น
ท้องถ่ิน  รวมถึงพนกังานจ้าง  และลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า เทศบาล
ต าบลสเุทพ 
  ข้อ ๒  ให้ นายกเทศมนตรีต าบลสเุทพ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลสุเทพ 
 

  ข้อ ๓ ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ทกุคน  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์สว่นรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยดึมัน่ในคา่นิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงันี ้

(๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
   (๒) การยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตส านกึท่ีดี  ซ่ือสตัย์  และรับผิดชอบ  
   (๔) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน  และไมมี่ 

       ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(๕) การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย  
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตัิ  
(๗) การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือน  
      ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และ   
       ตรวจสอบได้ 
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 (๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
             (๑๐) การสร้างจิตส านกึให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤตตินเป็นพลเมืองท่ีดี  

         ร่วมกนัพฒันาชมุชนให้นา่อยูคู่ค่ณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
         สอดคล้องรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 

 
ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   

  ข้อ ๔  ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา                                    
และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องเป็นแบบอ ยา่งท่ีดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบตัติามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี                    
เคารพและปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  ข้อ ๗  ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องไมป่ระพฤ ตตินอนัอาจก่อให้เกิดความ
เส่ือมเสียตอ่เกียรตภิมูิของต าแหนง่หน้าท่ี 
  ข้อ ๘  ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ก าลงั
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุม่เทสตปัิญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลผุลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาตแิละประชาชน 
  ข้อ ๙ ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องมุง่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุง่เสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งหนว่ยงานและ
ประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความสภุาพ เรียบร้อย                  
มีอธัยาศยั 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ เทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องรักษาความลบัท่ีได้จ ากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี     การเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัโดยข้าราชการ/พนกังานจะกระท าได้ตอ่เม่ือมีอ านาจหน้าท่ีและ
ได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามคัคี
ระหวา่งผู้ ร่วมงาน พร้อมกบัให้ความชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัในทางท่ีชอบ 
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  ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลต าบลสเุทพ ต้อง  ไมใ่ช้สถานะหรือต าแหน่ งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  ไมว่า่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไมก็่ตาม  ตลอดจน
ไมรั่บของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ ร้องเรียน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง                                   
เพ่ือประโยชน์ตา่งๆอนัอาจเกิดจากการปฏิบตัหิน้าท่ีของตน  เว้นแตเ่ป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลต าบลสเุทพ  ต้องประพฤตตินให้สามารถท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืนด้วยความสภุาพ   มีน า้ใจ  มีมนษุยสมัพนัธ์อนัดี  ต้องไมปิ่ดบงัข้อมลูท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานของ
เพ่ือนร่วมงาน  และไมน่ าผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
ส่วนที่ ๓ 

จรรยาวิชาชีพ 
 

  ข้อ ๑๕  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือใช้บงัคบัเพิ่มเตมิส าหรับบคุลากรท่ีเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตา่ง ๆ ในเทศบาลต าบลสเุทพ  ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประมวลนี ้ 

  
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๖ ให้ส านกัปลดัเทศบาลต าบลสเุทพ มีหน้าท่ีควบคมุก ากบัการให้มีการปฏิบตัติาม
ประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ีดงันี ้
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลกูฝัง  สง่เสริม  ยกยอ่งข้าราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี
และตดิตามสอดสอ่งการปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้ เพ่ือรายงานผล
ให้นายกเทศมนตรีต าบลสเุทพ  หรือก รรมการจริยธรรมพิจารณา  ทัง้นี ้   โดยอาจมีผู้ ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลสเุทพ   หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเอง
ก็ได้ 
   (๓) ให้ความชว่ยเหลือและดแูลข้าราชการ  ซึง่ปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี ้
อยา่งตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือถกูใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา่ นายกเทศมนตรี
ต าบลสเุทพ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใ่ห้ความคุ้มครองตอ่ข้าราชการผู้นัน้ตามควร  อาจย่ืนเร่ืองโดย
ไมต้่องผา่นนายกเทศมนตรีต าบลสเุทพ หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงัผู้ตรวจการแผน่ดนิก็ได้ 
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   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึง่ปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งตรงไปตรงมา      
มิให้ถกูกลัน่แกล้ งหรือถกูใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม  การด าเนินการตอ่ข้าราชการท่ีอยูร่ะหวา่ง                   
ถกูกลา่วหาวา่ไมป่ฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี ้ อนัมีผลกระทบตอ่การแตง่ตัง้ โยกย้าย เล่ือนขัน้เงินเดือน  
ตัง้กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินยั  หรือกระทบตอ่ สิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นัน้ จะกระท ามิได้           
เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   (๖ )ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามท่ี
คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไมก่ระทบตอ่ความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหนง่ใน
ส านกัปลดั 
  ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลสเุทพ  แตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้         เพ่ือ
ควบคมุ ก ากบั ให้มีการปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี ้
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึง่ด ารงต าแหนง่สายงานผู้บริหาร เลือกกนัเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึง่เป็นข้าราชการ ท่ีไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่สายงานผู้บริหาร ใน
เทศบาลต าบลสเุทพ ท่ีได้รับเลือกตัง้จากข้าราชการ พนกังาน จ้าง และลกูจ้างของเทศบาลต าบลสเุทพนัน้  
จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกนัเสนอช่ือ
และคดัเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้หวัหน้าส านกัปลดั เทศบาลต าบลสเุทพ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแตง่ตัง้ผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน   
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี  ดงันี  ้
   (๑)  ควบคมุ  ก ากบั  สง่เสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรม
นีใ้นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(๒)  สอดสอ่งดแูลให้มีการปฏิบตัติามป ระมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัหรือมีข้อร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อทุธรณ์  การลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี ้จะต้องไตส่วนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉยัโดยเร็ว  
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     (๓)   ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       
มีอ านาจหน้าท่ี  ขอให้กระทรวง   กรม   หนว่ยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้าง
หุ้นสว่น บริษัท   ชีแ้จงข้อเท็จจริง    สง่เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง     สง่ผู้แทนหรือบคุคลในสงักดั  
มาชีแ้จงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน  
   (๔)  เรียกผู้ถกูกลา่วหา  หรือข้าราชการของหนว่ยงานนีม้าชีแ้จง  หรือให้ถ้อยค า  
หรือให้สง่เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉยัชีข้าดปัญหาอนัเกิดจากการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรมนี ้
ในองค์กรปกครองสว่น ท้องถ่ิน  เม่ือได้วินิจฉยัแล้วให้สง่ค าวินิจฉยัให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล
ระดบัจงัหวดัโดยพลนั  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดบัจงัหวดัมิได้วินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายใน
เก้าสิบวนันบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง  ให้ค าวินิจฉยัของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสดุ 
   (๖)  สง่เร่ืองให้ผู้ตรวจการแผน่ดนิพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนัน้เป็น
เร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึง่ปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งตรงไปตรงมา     
มิให้ผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจ  โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่ข้าราชการผู้นัน้ 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผน่ดนิ 
มอบหมาย 

การประชมุคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบตัริาชการทาง 
ปกครองมาใช้บงัคบั 
    

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตวุา่มีเจ้าหน้าท่ีประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรี เป็นผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้
คณะกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่สามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม ่ ให้พิจารณาจากพฤตกิรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตจุงูใจ ความส าคญั
และระดบัต าแหนง่  ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ ฝ่าฝืน อาย ุประวตั ิและควา มประพฤต ิ          
ในอดีต สภาพแวดล้อมแหง่กรณี ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตอ่ืุนอนัควรน ามาประกอบการ
พิจารณา  
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ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไมป่รากฏข้อเท็จจริงวา่มีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙ สัง่ยตุเิร่ือง แตห่ากปรากฏ
ข้อเท็จจริงวา่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แตไ่มถ่ึงกบัเป็นความผิดทางวินยั  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๙  สัง่ลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แตห่ากปรากฏวา่เป็นความผิดทางวินยัให้
ด าเนินการทางวินยั   
  ข้อ ๒๓  การด าเนินการส อบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙          
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  และการรักษา
วินยั  และการด าเนินการทางวินยั  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 

ข้อ ๒๔ การสัง่การของผู้ รับผิดชอ บด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนัน้               
เว้นแตจ่ะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัท่ีอาจท าให้ผลของการสัง่การนัน้เปล่ียนแปลงไป   
 

หมวด ๔ 
ขัน้ตอนการลงโทษ 

 

  ข้อ ๒๕  การประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ ในกรณีอนัมิใชเ่ป็นความผิดทาง
วินยัหรือความผิดท างอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถกูต้อง  
หรือตกัเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแตง่ตัง้  การเข้าสูต่ าแหนง่  การพ้นจากต าแหนง่               
การเล่ือนขัน้เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสัง่ให้ผู้ ฝ่าฝืนนั ้ นปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพฒันาแล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสัง่ลงโท ษตามข้อ ๒๒  
แล้ว  ให้ เทศบาลต าบลสเุทพด าเนินการให้เป็นไปตามค าสัง่ดงักลา่วโดยไมช่กัช้า 
  ข้อ ๒๗  ผู้ถกูลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทกุข์หรืออุ ทธรณ์ตอ่คณะ กรรมการ
จริยธรรมของเทศบาลต าบลสเุทพ ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัได้ทราบการลงโทษ 
    ผู้ถกูลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทกุข์หรืออทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุแล้ว  ให้รายงานผลตอ่ผู้ตรวจการแผน่ดนิโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 

 

  ข้อ ๒๙ จดัให้มีการประเมินการปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี ้ พร้อมด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล
ระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการข้าราชการส่ วนท้องถ่ิน  ซึง่เป็นองค์กรกลางการบริหารงานบคุคล                     
สว่นท้องถ่ิน  และผู้ตรวจการแผน่ดนิทราบตอ่ไป 
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ภาคผนวก 
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ประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  

  เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ของเทศบาลต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________ 

 

  ตามท่ี เทศบาลต าบลสเุทพ  ได้ประกาศมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างของ เทศบาลต าบลสเุทพ    ลงวนัท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๖   ตามนยั
มาตรา ๗๗ แหง่รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๔๐  ไปแล้ว  นัน้  
 

เน่ืองจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บญัญตัิ
ให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง  ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแตล่ะประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบงัคบัใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้
ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแหง่การกระท า  ทัง้นี ้ การฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดงักลา่ว  ให้ถือวา่ เป็นการกระท าผิดทางวินยั  

 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ เทศบาลต าบลสเุทพ  จงึให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมท่ี
อ้างถึง  และให้จดัท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลต าบลสเุทพแทน  เพ่ือเป็นเคร่ืองก ากบั
ความประพฤตขิองข้าราชการในสงักดั  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี ้

 

ทัง้นี ้  ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 

     ประกาศ ณ วนัท่ี      

 
 
 
              (  นายทวีพงษ์  หินค า  ) 
                        นายกเทศมนตรีต าบลสเุทพ 
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ประธานกรรมการ 
ปลดั / รองปลดั (๑ คน)  

 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  จดัตัง้ ขึน้เพ่ือควบคมุ  และก ากบัให้มี
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี ้ และเพ่ือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแหง่  มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  คณะท างานจดัท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินจงึได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริย ธรรม  และอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการขึน้  รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด ๓  สว่นท่ี ๑  ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๑๔ - 

 

กรรมการ 
ข้าราชการซึง่
ด ารงต าแหนง่
สายงาน
ผู้บริหาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
ข้าราชการ           
ซึง่ไมไ่ด้ด ารง
ต าแหนง่ 
สายงาน
ผู้บริหาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
ภายนอก 
 (๒  คน) 
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แผนภาพขัน้ตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
- ๑๕ -  

 

แตง่ตัง้คณะท างานฯ 

คณะท างานฯ 
จดัท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

คณะท างานมีหน้าท่ี 
๑. จดัท าประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัิ) 
๒.  รับฟังความคดิเห็น / ระดมสมอง
จากข้าราชการ  และลกูจ้าง  
ประชาชน  ตลอดจนผู้ เก่ียวข้อง 
๓.  เสนอประมวลฯตอ่ผู้บริหาร 
๔.  ผลกัดนัประมวลฯสูค่วามส าเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทกุคนทราบ  
ตดิประกาศ 

 

คณะท างานฯ 
น ามาแก้ไขปรับปรุง 

คณะกรรมการข้าราชการ 
สว่นท้องถ่ิน  

ชว่ยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 
 มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง  ข้าราชการ                  
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแตล่ะประเภท  ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึน้ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึง่  จะต้อง มีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การ
บงัคบัใช้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแหง่การกระท า 
 การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึง่  ให้ถือวา่เป็นการกระท าผิด
ทางวินยั  ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองฝ่ าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติาม  ให้ผู้ตรวจการแผน่ดนิรายงาน
ตอ่รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือสภาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง  แล้วแตก่รณี  และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรง
ให้สง่เร่ืองให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาตพิิจารณาด าเนินการ  โดยให้ถือเป็น
เหตท่ีุจะถกูถอดถอนจากต าแหนง่ตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา  สรรหา  กลัน่กรอง  หรือแตง่ตัง้บคุคลใด  เข้าสูต่ าแหนง่ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการใช้
อ านาจรัฐ  รวมทัง้การโยกย้าย  การเล่ือนต าแหนง่  การเล่ือนเงินเดือน  และการลงโทษบคุคลนัน้  จะต้อง
เป็นไปตามระบบคณุธรรมและค านงึถึงพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบคุคลดงักลา่วด้วย 
 
 มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี ้ ให้ผู้ตรวจการแผน่ดนิมีอ านาจ
หน้าท่ีเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจดัท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึง่ 
และสง่เสริมให้ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีขอ งรัฐ  มีจิตส านกึในด้าน
จริยธรรม  รวมทัง้มีหน้าท่ีรายงานการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ ท่ีรับผิดชอบใน      
การบงัคบัการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบงัคบัให้เป็นไ ปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีท่ีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติาม มาตรฐานทางจริยธรรมมีลกัษณะร้ายแรงหรือมีเหตอุนัควร
เช่ือได้วา่การด าเนินการของผู้ รับผิดชอบจะไมเ่ป็นไปด้วยความเป็นธรรม  ผู้ตรวจการแผน่ดนิจะไตส่วน
และเปิดเผยผลการไตส่วนตอ่สาธารณะก็ได้ 
 
 มาตรา ๓๐๔ ให้ด าเนินการจดัท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึง่ปีนบัแตว่นัประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้  
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ค่านิยมหลัก  (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

------------------------------------ 
 

๑. การยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตส านกึท่ีดี  ซ่ือสตัย์  และรับผิดชอบ 
 ๓. การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน  และไมมี่ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ๔. การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย  

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตัิ  
๖. การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือนข้อเท็จจริง  
๗. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

 ๙. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  
 
 

●●●●●●●●●●●●●●● 
 
 
 
ปัจจัยท่ีควรค านึงถงึและน ามาประกอบการพจิารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

 
๑.  พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน  ตัง้แต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒  คือ 
 (๑)  คณุธรรม  ได้แก่  สจุริต  เท่ียงตรง  เสียสละ  อดทน  ฝึกตน  มีระเบียบ  
 (๒)  หลกัการท างาน  ได้แก่  เพียบพร้อมความรู้กศุโลบาย  ขยายสมัพนัธ์ประสาน 
 (๓)  คณุคา่  ได้แก่  รับผิดชอบ  ท าหน้าท่ีเพ่ือหน้าท่ีให้ส าเร็จทนัการณ์  ปฏิบตังิานยดึมัน่ใน
ผลประโยชน์ของแผน่ดนิและความถกูต้อง  เป็นธรรม 



15 

 

 

๒.  ทศพธิราชธรรม   คือ  การให้รักษาความประพฤตใิห้สงบเรียบร้อย  เสียสละ  ซ่ือตรง  ออ่นโยน  
ความเพียร  ไมโ่กรธ  ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน  อดทน  การปฏิบตัไิมใ่ห้ผิดจากท่ีถกูท่ีควร 
 

๓.  ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ได้แก่ 
 (๑)  การใช้อ านาจรัฐต้องค านงึถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์  สิทธิ  และเสรีภาพ  
 (๒)  บคุคลเสมอกนัในกฎหมาย 
 (๓)  การเลือกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคลจะกระท ามิได้  
 (๔)  เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น 
 (๕)  บคุคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมลูของหนว่ยราชการ  
 (๖)  บคุคลมีสิทธิมีสว่นร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี  
 (๗)  ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์สว่นรวม 
 (๘)  สง่เสริม / สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  การตดัสินใจ  
การเมือง  รวมทัง้การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 

๔.  วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้แก่ 
 (๑)  เป็นระบบท่ีสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ  
 (๒)  เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 (๓)  เป็นระบบท่ีมีความรับผิดชอบและเป็นท่ีพึง่ของประชาชน  
 (๔)  เป็นระบบท่ีเข้มแข็ง  ทนทานตอ่อปุสรรค  กล้าหาญตอ่สู้   เพ่ือคณุธรรม  มีเกียรตภิมูิ                
และมีศกัดิศ์รี 
 (๕)  เป็นระบบท่ีทนัสมยั  ทนัโลก  ทนัการณ์  
 (๖)  เป็นระบบท่ีมีวฒันธรรมท่ีมุง่ความเป็นเลิศของงาน 

 
 

๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  
ได้แก่ 
 (๑)  เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 
 (๒)  เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 
 (๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔)  ไมมี่ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเกินความจ าเป็น 
 (๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทนัตอ่สถานการณ์  
 (๖)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
 (๗)  มีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการอยา่งสม ่าเสมอ 
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๖.  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ .ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑   คือ  คา่นิยมท่ีพงึประสงค์ส าหรับการยดึถือปฏิบตัใินการท างานของเจ้าหน้าท่ี     
ของรัฐในปัจจบุนั  ๕  ประการ  ได้แก่ 
 (๑)  กล้ายืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูต้อง  หมายถึง  
         -  ยดึมัน่ในความถกูต้อง  ความชอบธรรม  
         -  เสียสละ 
         -  ยดึหลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
         -  ไมโ่อนออ่นตามอิทธิพลใด 
 (๒)  ซ่ือสตัย์และมีความรับผิดชอบ  หมายถึง  
         -  ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งตรงไปตรงมา 
         -  แยกเร่ืองสว่นตวัออกจากหน้าท่ีการงาน  
         -  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี  ตอ่ป ระชาชน  ตอ่การปฏิบตังิาน  ตอ่องค์กร  และตอ่การ
พฒันาปรับปรุงระบบราชการ 
 (๓)  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง 
         -  ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  
         -  ให้ประชาชนตรวจสอบความถกูต้องได้  
         -  เปิดเผยข้อมลูขา่วสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 (๔)  ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ หมายถึง 
         -  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เน้นความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยดั  และถกูต้อง 
         -  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มคา่เสมือนหนึง่การใช้ทรัพยากรของตนเอง  
                     -  เน้นการท างานโดยยดึผลลพัธ์เป็นหลกั  มีการวดัผลลพัธ์และคา่ใช้จา่ย 
 

 (๕)  มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  หมายถึง 
         -  ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด  เกิดผลดีแก่หนว่ยงานและสว่นรวม 
         -  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มคา่เสมือนหนึง่การใช้ทรัพยากรของตนเอง 
         -  เน้นการท างานโดยยดึผลลพัธ์เป็นหลกั  มีการวดัผลลพัธ์และคา่ใช้จา่ย 
 

๗.  หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเช่ือที่มุ่งให้คนประพฤตตินเป็นคนดี 
 

๘.  พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
 พฤตกิรรมการใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นกัวิชาการ  เชน่ 

๑. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไมไ่ด้กระท าสิ่งหนึง่สิ่งใดตามท่ีกฎหมายระบไุว้  (Nonfeasance) 
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๒. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าน้อยกวา่สิ่งท่ีกฎหมายระบไุว้หรือกระท าการท่ีก่อให้เกิดความ 
บกพร่อง  สญูเสีย  หรือเสียหายแก่ทางราชการ  (Malfeasance) 
 ๓.   การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกร ะท าการในสิ่งท่ีท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าท่ีกฎหมายระบไุว้  
(Overfeasance) 
 ๔.   การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการตามวตัถปุระสงค์ของกฎหมาย  แตใ่ช้วิธีการท่ีผิดกฎหมาย  
(Misfeasance) 
 ๕.   การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการท่ีอาจจะไมผ่ิดกฎหมาย  แตผ่ิดจรรยาบรรณวิชาชีพ            
หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกนยัหนึง่วา่  Conflict of interest / Gray area 
 

๙.  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพงึเป็นผู้ มีศีลธรรมอนัดี และประพฤตตินให้เหมาะสมกบั      
การเป็นข้าราชการ 
  ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพงึใช้วิชาชีพในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสตัย์  
และไมแ่สวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พงึปฏิบตัติามจรรยา
วิชาชีพนัน้ด้วย 
  ข้อ ๓  ข้าราชการพลเรือนพงึมีทศันคตท่ีิดี  และพฒันาตนเองให้มีคณุธรรมและจริยธรรม  
รวมทัง้เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิ บตัหิน้าท่ีราชการ มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 
 

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ  ๔  ข้าราชการพลเรือนพงึปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความสจุริต  เสมอภาค           
และปราศจากอคต ิ
  ข้อ ๕  ข้าราชการพลเรือนพงึปฏิบตัหิน้าท่ีราชการอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ  
รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยนัหมัน่เพียร ถกูต้องสมเหตผุล  โดยค านงึถึงประโยชน์ของทางราชการ                
และประชาชนเป็นส าคญั 

ข้อ ๖  ข้าราชการพลเรือนพงึประพฤตตินเป็นผู้ตรงตอ่เวลาและใช้เวลาราชก ารให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ทางราชการอยา่งเตม็ท่ี 
  ข้อ ๗  ข้าราชการพลเรือนพงึดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอยา่งประหยดั
คุ้มคา่  โดยระมดัระวงัมิให้เสียหาย  หรือสิน้เปลืองเย่ียงวิญญชูนจะพงึปฏิบตัติอ่ทรัพย์สินของตนเอง 
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  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ ๘  ข้าราชการพลเรือนพงึมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิ งานการให้ความร่วมมือ
ชว่ยเหลือก ลุ่มงานของตนทัง้ในด้านการให้ความคดิเห็น  การชว่ยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกนั  
รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวา่จะมีประโยชน์ตอ่การพฒันางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙  ข้าราชการพลเรือนซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาพงึดแูลเอาใจใสผู่้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา     
ทัง้ในด้านการปฏิบตังิาน  ขวญัก าลงัใจ  สวสัดกิาร  และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา
ตลอดจนปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาด้วยหลกัการและเหตผุลท่ีถกูต้องตามท านองคลองธรรม 
  ข้อ ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพงึชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัในทางท่ีชอบ  รวมทัง้สง่เสริม
สนบัสนนุให้เกิดความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ ร่วมงานในการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 
  ข้อ ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพงึปฏิบตัติอ่ผู้ ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วยความ
สภุาพ  มีน า้ใจ  และมนษุยสมัพนัธ์อนัดี 
  ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพงึละเว้นจากการน าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 
 

  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพงึให้บริการประชาชนอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ        
ด้วยความเป็นธรรม  เอื ้อเฟือ้  มีน า้ใจ  และใช้กิริยาวาจาท่ีสภุาพออ่นโยน  เม่ือเห็นวา่เร่ืองใดไมส่ามารถ
ปฏิบตัไิด้  หรือไมอ่ยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบตั ิ ควรชีแ้จงเหตผุลหรือแนะน าให้ตดิตอ่ยงั
หนว่ยงานหรือบคุคลซึง่ตนทราบวา่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป  
  ข้อ ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพงึประพฤตตินให้เป็นท่ีเช่ือถือของบคุคลทัว่ไป 
  ข้อ ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพงึละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่มีมลูคา่เกิน
ปกตวิิสยัท่ีวิญญชูนจะให้กนัโดยเสนห่าจากผู้มาตดิ ตอ่ราชการ  หรือผู้ซึง่อาจได้รับประโยชน์จาก          
การปฏิบตัิหน้าท่ีราชการนัน้  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลงัวา่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไว้    
มีมลูคา่เกินปกตวิิสยัก็ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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