
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง  พ.ศ. 2562 

 
  ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76  และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

  1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล 
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใหอํานาจใน
ขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา แตประชาชน และตอ
สังคมตามลําดับ 

  5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

  ขอ 1 ในประมวลจริธรรมนี ้
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลน้ําโจ 

  ขอ 2 ใหนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้



-2- 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

  ขอ 3 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย      
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก    
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประกาศ ดังนี ้
  (1) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
  (4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
  (5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  (6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
  (7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  (10) การสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคณุธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 

สวนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ขอ 4 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองจงรักภัคดีตอชาติและพระมหากษัตริย 

  ขอ 5 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  ขอ 6 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

  ขอ 7 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

  ขอ 8 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเตากําลังความสามารถดวย
ความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
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  ขอ 9 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน      
ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

  ขอ 10 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย          
มีอัธยาศัย 

  ขอ 11 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่         
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาต   
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 

  ขอ 12 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

  ขอ 13 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่
มิควรไดสําหรับตนเองหรอผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของ
กํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการนปฏิบัติ
หนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณ ี

  ขอ 14 ขาราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวย
ความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และ    
ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตนเอง 
 

สวนที่ 3 
จรรยาวิชาชีพ 

  ขอ 15 จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
  1. ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียนแกศิษยโดยเสมอภาค 
  2. ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัย ที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษย
อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  3. ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
  4. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม
ของศิษย 
  5. ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอานิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และ
ไมใหศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาผลประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
  6. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาชีพดานบุคลิกภาคและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อยูเสมอ 
  7. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรวิชาชีพคร ู
  8. ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ 
  9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
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หมวด 3 
กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ 1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ 16 ใหสํานักปลัด มีหนาที่ควบคุม กํากับ การใหมี การปฏิบัตืตามปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
  (2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกเทศมนตรี
ตําบลน้ําโจ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามทีนายกเทศมนตรี
ตําบลน้ําโจ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหายหรือตามที่เห็นสมควรเองได 
  (3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา    
มิใหถูกกลั่นแหลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณท่ีีเห็นวานายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินได 
  (4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกใชอํานาจ
โดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหนาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมี
ผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิ
หนาที่ของขาราชการผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรบัความเห็นขอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
  (5) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (6) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดเทศบาลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยบไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 

ขอ 17 ใหนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุบ กํากับ    
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
(1) ปลัดเทศบาลหรือผูที่ปลัดเทศบาลมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการซึ่งเปนขาราชการที่ไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาลตําบลน้ําโจ ที่ไดรับ

เลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลน้ําโจ จํานวนสองคน 
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหกรรมการตาม (1) – (3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือให

เลือกใหเหลือสองคน 
ใหหัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมไดตามึความเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินยัมากอน 
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ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) สอดสงดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่มี

ขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม หรอืจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง     
สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจแยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน          
หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยกรรมเทศบาลตําบล    
น้ําโจเปนท่ีสุด 
  (6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารราวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (7) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ 

…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


