
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  

ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   จังหวัดบุรีรัมย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ    เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจ       

แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหาร     

ใชอํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา       

ตอประชาชน  และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือ     

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

  ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้

   “ประมวลจรยิธรรม” หมายถึง ประมวลจรยิธรรมของขาราชการของ เทศบาล

ตําบลบึงเจริญ 

   “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ         

สวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา เทศบาล

ตําบลบึงเจริญ 

  ขอ ๒  ใหนายกเทศมนตรตีําบลบึงเจริญ   รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ของ เทศบาลตําบลบงึเจรญิ 

 

  ขอ ๓ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบึงเจริญทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป    

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการ       

แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   (๒) การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 

   (๓) การมีจิตสาํนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 

   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี 

        ผลประโยชนทับซอน 

(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

(๖) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 

       ขอเท็จจริง 

(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ   

       ตรวจสอบได 

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร 

          (๑๐) การสรางจิตสาํนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี 

         รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคณุธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอม        

         ใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 

 

 



สวนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 

   

ขอ ๔  ขาราชการของเทศบาลตาํบลบึงเจริญ   ตองจงรักภักดีตอชาติ   ศาสนา    และ

พระมหากษัตริย 

  ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว

และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุประการ 

  ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมือง

ดี    เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

  ขอ ๗  ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด

ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

  ขอ ๘  ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง

ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและ            

มีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ ท่ี ไดรับมอบหมาย  เพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ            

และประชาชน 

  ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน     

ของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจ อันดีระหวางหนวยงาน           

และประชาชน 

  ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 

เรียบรอย    มีอัธยาศัย 

  ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ

หนาท่ี   การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาท่ีและ

ไดรับอนุญาตจากผูบังคบับัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 

  ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี

ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

  ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป

แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  

ตลอดจนไมรับของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อ

ประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให

ตามประเพณี 



  ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน     

ของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบงัคบัใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๖ ให สํานักปลัดเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

   (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยาง 

ที่ดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจรยิธรรมนี้  เพื่อรายงานผล

ใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ   หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรือ       

อาจดําเนินการตามที่   หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได 

   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกเทศมนตรี

ตําบลบึงเจริญ   หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร   อาจยื่น

เรื่องโดยไมตองผานนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดิน

ก็ได  

   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา      

มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหา

วาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อน ข้ันเงินเดือน           

ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได          

เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   (๖ )ดํ า เนิ นการอื่ นตามที่ กํ าหนดในประมวลจริยธรรม น้ี   หรือตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนง  

ในสํานักปลัด    

  ขอ ๑๗ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ  แตงตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น            

เพื่อควบคุม  กํากับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 



   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  

   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   

   (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให

เหลือสองคน 

   (๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารใน

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลบึง

เจริญ   นั้นจํานวนสองคน 

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

ชื่อและคัดเลือกใหเหลือสองคน   

   ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ

แตงตั้งบุคลากร  เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม  กรรมการจริยธรรม

ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   

  ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

   (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวล

จริยธรรมน้ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครอง     

สวนทองถ่ิน  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมี

การอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัย

โดยเร็ว 

   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรม   หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       

มีอํานาจหนาที่ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  บริษัทหรือ

หางหุนสวน  ช้ีแจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด         

มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา  

หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน

เก าสิบ วันนับแต วันที่ คณ ะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจั งห วัดรับ เรื่ อง  ให คํ า วินิ จ ฉัย                  

ของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 



   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้น    

เปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา     

มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

   (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน 

มอบหมาย การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง       

มาใชบังคับ 

 สวนที่ ๒ 

     ระบบบงัคบัใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามี เจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝน

ประมวลจรยิธรรม  ให นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ ง

คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน   เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม

รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ

และระดับตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 

สภาพแวดลอมแหงกรณี   ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตอุื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

  ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ             

ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ

ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณา

ดําเนินการตามขอ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยให

ดําเนินการทางวินัย   

  ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙          

ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษา

วินัย  และการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น               

เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

 

 

 



หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิด   

ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง  

หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง     

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง    

หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

  ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  

แลวใหเทศบาลตําบลบึงเจริญ   ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

  ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ

จริยธรรมของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

    ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นบัแตวันไดทราบการลงโทษ  

  ขอ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้พรอมดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐    เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

   (นายตึ้ม  กาวิทาโร) 

   นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 


