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คำนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มี ส าระสำคั ญ ประการหนึ่ ง
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดำเนินการทางการเมือง
ที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติ
ที่มุ่งเน้นการทำให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนด ในหมวด ๑๓ จริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เป็ น บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของผู้ ด ำรงตำแหน่ ง
ทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ โดยมีก ลไกและระบบคือ ให้ มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่ อเป็ น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐแต่ล ะประเภทเป็ น ไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง กำหนดโทษของการฝ่ าฝื นหรือ ไม่ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัย และในมาตรา ๒๘๐ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจำ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้ งนี้ ประมวลจริ ย ธรรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่
๑. มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. กลไกและระบบในการดำเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนการลงโทษ
คณะทำงานจึง ได้จ ัด ทำร่า งประมวลจริย ธรรมขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ขึ้น
เพื ่อ ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ยึด เป็น แนวทางใน การจัด ทำประมวลจริย ธรรมฯของหน่ วยงาน
ตนเองได้ และสำนักงาน ก.ถ. ได้จัดทำคู่มือแนวทางจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือ ในการศึกษาและจัดทำ
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามสมควร และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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-๑ส่วนที่ ๑
กรอบและแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม
กรอบของประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ได้กำหนดกรอบ
ของประมวลจริยธรรม ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม โดยในส่วนนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมี
หน้าที่เสนอแนะและแนะนำการจัดทำประมวลจริยธรรม ได้ กำหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
๙ ประการที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องกำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงานนอกเหนือจากนี้ ประธาน
ก.ถ.ได้กำหนดเพิ่มเติมอีกหนึ่งประการเป็นข้อที่ ๑๐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้องการจะเพิ่มเติมอีกก็สามารถจะ
เพิ่มเติมได้
องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ
แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม
๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายข้าราชการประจำ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้แทนประชาชน
๒. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ข้าราชการ และลู กจ้างในองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนา
อบรม
๓. ในการจัดทำประมวลจริยธรรมนั้น จะต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง ๓ องค์ประกอบ
ข้างต้น
- องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องกำหนดให้มีค่านิยมหลัก ๙
ประการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดไว้ด้วย และเนื่องจากในค่านิยมหลักได้มีการกำหนดไว้ประการหนึ่งว่า การ
ยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย
- องค์ป ระกอบที่ ๒ กลไกและระบบบั งคั บ ใช้ ป ระมวลจริย ธรรม ควรกำหนดให้ มี
คณะกรรมการจริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมในองค์กรของตน พร้อมทั้งหน่วยงานที่จะทำหน้าที่เลขานุการในการดำเนินงาน อาทิเช่น สำนักปลัด
เป็นต้น และกำหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน
- องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ ควรกำหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน
กรณีที่เป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย ควร
กำหนดให้ไปดำเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง ส่วนกรณีที่มิใช่ความผิดทาง
วินัยหรือทางอาญา ก็ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการ ที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน

-๒–
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
และเพื่อเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ ควรกำหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย
๔. เมื่อได้จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นประกาศ และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ทุ กคนทราบ ยึ ดถือเป็ น แนวทางประพฤติตนและหลั กการปฏิบั ติงาน และให้ ติดประกาศโดย
เปิดเผย ดังตัวอย่างประกาศในส่วนที่ ๒
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีด้วยกัน ๓ ประการ คือ
๑. การมีส่วนร่วมในการจัดทำ : ร่วมคิด
๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลูกจ้าง : ร่วมทำ
๓. การมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ : ร่วมปฏิบัติ
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ถ.ได้จัดทำร่างประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๒ แล้ว
อนึ่ง การจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้ องเร่ง
จัดทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๔ ที่กำหนด ให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

-๓ส่วนที่ ๒
(ร่าง ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2564 - 2566
_______________
ตามที่ เทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ได้ ป ระกาศมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามนัยมาตรา ๗๗
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริย ธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มี กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนด
ขั้น ตอนการลงโทษตามความร้ ายแรงแห่ งการกระทำ ทั้ งนี้ การฝ่ าฝื น หรือไม่ ป ฏิ บั ติ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทำผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง
และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี แทน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติ การมีจิตสำนึกของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
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ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

-๔ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2564 - 2566
_______________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึ ดถือเป็ น หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุ ค คล และเป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบการทำงานด้ า นต่ า งๆของ เทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี เพื่ อ ให้
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทำให้ เกิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรับ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลำดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็น ค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึ งยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
ข้อ ๒ ให้ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-๕–
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สำหรับข้าราชการ ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข้อ ๓ ข้าราชการของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็ น กลางทางการเมื อ ง อำนวยความสะดวกและให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่

-6ข้อ ๘ ข้ า ราชการของเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กำลั ง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้ าราชการของเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ต้ อ งมุ่ งแก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้ า ราชการของเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพ
เรียบร้อยมีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีน บุรี ต้องรักษาความลับ ที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลเมื องปราจีนบุรี ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ต าม ตลอดจน
ไม่ รั บ ข อ งข วั ญ ข อ งก ำ นั ล ห รื อ ป ร ะ โย ช น์ อื่ น ใด จ า ก ผู้ ร้ อ งเรี ย น ห รื อ บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภ าพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล ทันต
แพทย์ นิติกร วิศวกร ครู สถาปนิก ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนัน้ ๆ ตามบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ท้ายประมวลจริยธรรมนี้

บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
แนบท้ายประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
(ก) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ครู
๑. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจใน การศึกษาเล่า
เรียนแก่ศิษย์
๒. ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถ
๓. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๔. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

-7๕. ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่
ใช้ศิษย์กระทำงานให้แก่ตนโดยมิชอบ
๖. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ
๗. ครูย่อมรักศิษย์และศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
๘. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
๙. ครูพึงปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
(ข) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ พยาบาล
๑. พยาบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการรับการพยาบาลและบริการสุขภาพ
๒. พยาบาลต้องประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมีสุขภาพดี
และความผาสุกของเพื่อนมนุษย์
๓. พยาบาลต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และประชาชนด้วยความเคารพใน
ศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคล
๔. พยาบาลต้องยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย์
๕. พยาบาลต้องประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ
๖. พยาบาลพึงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของผู้ใช้บริการ
๗. พยาบาลพึงรับผิดชอบในการปฏิบัติให้สังคม เกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อพยาบาล และต่อวิชาชีพ
การพยาบาล
๘. พยาบาลพึงร่วมในการทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาล
๙. พยาบาลพึงรับผิดชอบต่อตนเองเช่นเดียวกับรับผิดชอบต่อผู้อื่น
(ค) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ วิศวกร
๑. วิศวกรต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของสาธารณชน และต่อสิ่งแวดล้อม
๒. วิศวกรต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่
สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
๓. วิศวกรต้องดำรงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพวิศวกรรม
๔. วิศวกรต้องปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น
๕. วิศวกรต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน และต้องไม่แข่งขันกันอย่างไม่ยุติธรรม
๖. วิศวกรต้องรับผิดชอบต่องาน และผลงานในวิชาชีพของตน
๗. วิศวกรต้องใช้ความรู้ และความชำนาญในงานวิชาชีพอย่างซื่อตรง เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง
หรือลูกค้า ซึ่งตนปฏิบัติงานให้เสมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ
๘. วิศวกรพึงพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
และต้องให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ ส่งเสริม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกรในความ
ดูแลของตนเองอย่างจริงจัง

-8(ง) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สถาปนิก
๑. สถาปนิกต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของสาธารณชน และต่อสิ่งแวดล้อม
๒. สถาปนิกต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการตามที่ ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่
สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
๓. สถาปนิกต้องดารงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพสถาปนิก
๔. สถาปนิกต้องปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น
๕. สถาปนิกต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน และต้องไม่แข่งขันกันอย่างไม่ยุติธรรม
๖. สถาปนิกต้องรับผิดชอบต่องาน และผลงานในวิชาชีพของตน
๗. สถาปนิกต้องใช้ความรู้ และความชำนาญในงานวิชาชีพอย่างซื่อตรงเพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง
หรือลูกค้า ซึ่งตนปฏิบัติงานให้เสมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ
๘. สถาปนิกพึงพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพสถาปนิก
และต้องให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ ส่งเสริม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ สถาปนิกใน
ความดูแลของตนเองอย่างจริงจัง
(จ) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ นิติกร
๑. นิติกรพึงรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
๒. นิติกรพึงรักษาประโยชน์ของทางราชการ และไม่แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
๓. นิติกรพึงวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๔. นิติกรพึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้ทันต่อสถานการณ์ และรักษามาตรฐาน
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
๕. นิติกรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ
๖. นิติกรพึงยึดมั่นในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา
๗. นิติกรพึงให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๘. นิติกรพึงละเว้นการรับประโยชน์ใด ๆ เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะมอบให้แก่กัน
๙. นิติกรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เหมาะสมและเป็นธรรม
๑๐.นิติกรพึงใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อบุคคลผู้มาติดต่อในการปฏิบัติหน้าที่
๑๑.นิติกรพึงหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง
(ฉ) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แพทย์
๑. แพทย์ควรปฏิบัติตนในทุกกรณี ในลักษณะที่จะช่วยเสริมชื่อเสียง เกียรติยศ และความสง่างาม
ของวิชาชีพ
๒. แพทย์มีหน้าที่ที่จะธำรงไว้ซึ่งความสามารถด้านวิชาชีพด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความรู้
ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
๓. แพทย์พึงพอใจให้การรักษาพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยไม่จำกัด ในเรื่องสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพ
อนามัยของผู้ป่วย

-9๔. แพทย์พึงเคารพส่วนตัวของผู้ป่วยโดยรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไว้เป็นความลับ
๕. แพทย์พึงให้การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย ในกรณีที่มีการให้บริการสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดจากความไม่รู้ ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด
๖. แพทย์ต้องรักษามาตรฐานประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุด
๗. แพทย์ต้องประกอบอาชีพ โดยไม่อยู่ใต้อิทธิพลด้านผลประโยชน์
๘. แพทย์ต้องระลึกอยู่เสมอว่า มีหน้าที่ดูแลรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์
๙. แพทย์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
๑๐.แพทย์ต้องปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับการบริการรักษาที่ดีที่สุด
๑๑.แพทย์ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเต็มที่ ไม่ละเลยละเว้น แต่จะแน่ใจว่าผู้อื่นเต็มใจรักษา
กระทำได้ดีเช่นกัน
๑๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(ช) จรรยาบรรณวิชาชีพ ทันตแพทย์
๑. ทันตแพทย์ควรปฏิบัติตนในทุกกรณี ในลักษณะที่จะช่วยเสริมชื่อเสียง เกียรติยศ และความสง่า
งามของวิชาชีพ
๒. ทันตแพทย์มีหน้าที่จะธำรงไว้ซึ่งความสามารถด้านวิชาชีพด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และพัฒนาการด้านเทคนิค
๓. ทันตแพทย์ควรปฏิบัติต่อเพื่อร่วมวิชาชีพในลักษณะที่เคารพต่อกฎกติกามารยาทของวิชาชีพและ
เต็มใจที่จะร่วมเพื่อนในด้านวิชาชีพด้วยกัน
๔. ทันตแพทย์ไม่ควรชักนำผู้ป่วยของเพื่อนร่วมวิชาชีพให้มารับบริการกับตน หากได้รับคำร้องขอ
จากผู้ป่วยของทันตแพทย์ผู้อื่นก็ควรช่วยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน หลังจากนั้นควรส่งผู้ป่วยคืนไปยังทันตแพทย์ผู้นั้น
๕. ทันตแพทย์ไม่ควรวิจารณ์การรักษาของทันตแพทย์ผู้อื่นอย่างดูแคลนหรือทำให้เสียชื่อ หากเป็น
กรณีที่ผู้ป่วยสมควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ควรจัดการด้วยวิธีที่ละมุนละม่อม หลีกเลี่ยงมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อทันตแพทย์ผู้นั้นหรือวิชาชีพได้
๖. ทันตแพทย์มีพันธะที่จะต้องสนับสนุนพัฒนาการของวิชาชีพ ด้านการเป็นสมาชิกขององค์การด้าน
วิทยาศาสตร์และวิชาชีพ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งรับทราบ กฎเกณฑ์ด้าน
จริยธรรมของแต่ละระดับด้วย
๗. ทันตแพทย์ควรเผยแพร่ผลงานที่ศึกษาวิจัย ในกรณีที่งานวิจัยนั้นเป็นประโยชน์ในการป้องกันและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพของชุมชน
๘. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(ซ) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ บรรณารักษ์
๑. บรรณารักษ์ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการก่อนสิ่งอื่นใด
๒. บรรณารักษ์พึงใช้วิชาชีพที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการอย่างเต็มความสามารถ
๓. บรรณารักษ์ต้องให้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คำนึง ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคมและ
ลัทธิการเมือง
๔. บรรณารักษ์ต้องไม่ประพฤติหรือกระทำผิดใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน
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๕. บรรณารักษ์ต้องศึกษาและแสวงหาความรู้และหมั่นเพียรฝึกฝนทักษะ ตลอดจนหาวิธีการใหม่ ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
๖. บรรณารักษ์ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพผู้ร่วมอาชีพ
และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
๗. บรรณารักษ์ต้องไม่ใช้ชื่อและทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิ
ชอบ
๘. บรรณารักษ์ต้องพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ด้วยการใช้วิชาชีพโดยสุจริตและไม่
เป็นการเสียหายต่อภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่
๙. บรรณารักษ์ควรพยายามป้องกันมิให้กิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมแฝงไปในการดำเนินงาน
ห้องสมุด
(ฌ) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิต
เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้รักสามัคคี
๓. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน
๔. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนในวิชาชีพที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม
๕. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อื่น ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

- 11 มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ 1) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการเคารพและรั ก ษาระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
ข้ อ 2) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ในการรัก ษาไว้ แ ละปฏิ บั ติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 3) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้ อ 4) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นกรอบจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน
ข้ อ 5) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเคารพสิ ท ธิ เสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลของผู้ อื่ น
โดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้ อ 6) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี อุ ด มการณ์ ในการทำงานเพื่ อ ประเทศชาติ
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้ อ 7) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรั บ ใช้ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ 8) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 9) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการ
เป็ น ข้ า ราชการการเมื อ งไปแสวงหาผลประโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายสำหรั บ ตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 10) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้ส ถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของ
ข้ า ราชการซึ่ ง มี ต ำแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจำ และมิ ใ ช่ ข้ า ราชการการ เมื อ ง พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า ง
ของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ กิ จ การที่ รั ฐ ถื อ หุ้ น ใหญ่ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้ อ 1 1 ) ข้ าราช ก ารก ารเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งไม่ ยิ น ย อ ม ให้ คู่ ส ม รส ญ าติ ส นิ ท
บุ ค คลในครอบครั ว หรื อ ผู้ ใ กล้ ชิ ด ก้ า วก่ า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนหรื อ ของผู้ อื่ น
และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ
ข้อ 12) ข้าราชการการเมื องท้ อ งถิ่ น ต้ องระมั ด ระวังมิให้ การประกอบวิช าชีพ อาชี พ
ห รื อ ก าร งาน อื่ น ใด ข อ งคู่ ส ม ร ส ญ า ติ ส นิ ท ห รื อ บุ ค ค ล ใน ค ร อ บ ค รั ว ข อ งต น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
เป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

- 12 ข้ อ 1 3 ) ข้ าราช ก ารก ารเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรั ก ษ าค ว าม ลั บ ข อ งท างราช ก าร
เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 14) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคำนึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ
ข้อ 15) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสาร
อั น เป็ น ความลั บ ของทางราชการซึ่ ง ตนได้ ม าในระหว่ า งอยู่ ใ นตำแหน่ ง ไปใช้ เ พื่ อ เกิ ด ประโยชน์
แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง
ข้ อ 16) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การทุ จ ริ ต การใช้ อ ำนาจ
ในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
ข้อ 17) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์
อื่ น ใดจากบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ต่ า งๆ อั น อาจเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน และจะต้ อ งดู แ ล
ให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้ อ 18) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ติ ด ต่ อ ทำธุ ร กิ จ
กับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้ อ 19) ข้ าราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น พึ งพบปะเยี่ ย มเยี ย นประชาชนอย่ างสม่ ำ เสมอ
เอาใจใส่ ทุ ก ข์ สุ ข และรั บ ฟั ง เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน และรี บ หาทางช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ ง ด่ ว น
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 20) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ 21) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ 22) ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของชาติ
ข้อ 23) ข้าราชการการเมื องท้ องถิ่น ต้ องไม่ คบหาหรือให้ การสนั บสนุ นแก่ผู้ ประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้ อ 24) ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งแสดงความรั บ ผิ ด ชอบตามควรแก่ ก รณี
เมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง

- 13 หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 25 ให้ สำนักปลัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริย ธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดำเนินการตามทีน่ ายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็
ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่
(4) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี นั้น
จำนวนสองคน
(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้ หั ว หน้ า สำนั ก ปลั ด เทศบาลเมื อ งปราจีน บุ รี เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ 26 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณี ที่ มีข้อสงสั ย หรื อมีข้อร้องเรียนว่ามี การฝ่ าฝื น จริยธรรมหรือ จรรยา หรือ ในกรณี ที่ มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมหรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมมอบหมาย
มีอำนาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสั งกัด มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ ถ้อยคำ
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

- 14 (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็ นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดำเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 27 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
ข้อ 28 การดำเนิ น การตามข้ อ ๑ 7 ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณ าดำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 29 การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ าฝื น ประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือ เป็ น การฝ่ าฝื น จริย ธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ
และระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรั บผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 30 หากการดำเนิ น การสอบสวนตามข้อ 19 แล้ ว ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จจริงว่ามี ก าร
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตาม
ข้อ 31 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒4 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการ
ทางวินัย
ข้อ 32 การดำเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและการลงโทษผู้ ฝ่ า ฝื น ตามข้ อ ๑๙
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดำเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ 33 การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ด ำเนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

- 15 หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 34 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรื อความผิ ด ทางอาญา ให้ ด ำเนิ น การตามควรแก่ กรณี เพื่ อ ให้ มี การแก้ไขหรือดำเนิน การที่ ถูกต้ อง หรือ
ตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้อ 55 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒2 แล้ว
ให้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 36 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑9 สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ 37 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ 38 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ 39 .....(อื่นๆตามที่เห็นสมควร).....

ภาคผนวก
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั ดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมและกำกับให้มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ และเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง มี อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะทำงานจัดทำร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จึ งได้กำหนดองค์ป ระกอบคณะกรรมการจริย ธรรม และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการขึ้น
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม
ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล

กรรมการ
ข้าราชการซึ่ง
ดำรงตำแหน่ง
สายงาน
ผู้บริหาร
(๒ คน)

กรรมการ
ข้าราชการ
ซึ่งไม่ได้ดำรง
ตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร
(๒ คน)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(๒ คน)

แผนภาพขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรม

แต่งตังคณะท
้
ำงำนฯ

คณะทำงำนฯ
จัดทำประมวลจริยธรรม

เสนอ
ผู้บริหำรพิจำรณำ

เห็นชอบ

ลงนำมประกำศ/
แจ้ งทุกคนทรำบ
ติดประกำศ

เห็นเป็ นอย่ำงอื่น

คณะทำงำนฯ
นำมำแก้ ไขปรับปรุง

คณะทำงำนมีหน้ ำที่
๑. จัดทำประมวลจริยธรรม (และ
มำตรกำรที่จะนำไปสู่กำรปฏิบตั ิ)
๒. รับฟั งควำมคิดเห็น / ระดมสมอง
จำกข้ ำรำชกำร และลูกจ้ ำง
ประชำชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ อง
๓. เสนอประมวลฯต่อผู้บริหำร
๔. ผลักดันประมวลฯสูค่ วำมสำเร็จ

คณะกรรมกำรข้ ำรำชกำร
ส่วนท้ องถิ่น
ช่วยเหลือ ให้ คำปรึกษำ แนะนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒ ๗ ๙ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู้ ด ำรงตำแห น่ ง ท างการเมื อ ง ข้ า ราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบั งคับ
ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทาง
วินัย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทำผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่ จะถูกถอด
ถอนจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจ
รัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และ
ส่งเสริมให้ผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้า นจริยธรรม
รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบใน การบังคับการให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าการดำเนิ น การของผู้ รับ ผิ ดชอบจะไม่เป็น ไปด้วยความเป็น ธรรม ผู้ ตรวจการแผ่ น ดินจะไต่ส วนและ
เปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
มาตรา ๓๐๔ ให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โทร. 037 – 211 - 028
โทรสาร 037 – 212 - 163

-1ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณา
จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ
(๒) หลักการทำงาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน
(๓) คุ ณ ค่ า ได้ แ ก่ รั บ ผิ ด ชอบ ทำหน้ าที่ เพื่ อ หน้ าที่ ให้ ส ำเร็ จ ทั น การณ์ ปฏิ บั ติ งานยึ ด มั่ น ใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน ความ
เพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก่
(๑) การใช้อำนาจรัฐต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทำมิได้
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
(๗) ทำงานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
(๘) ส่ งเสริ ม / สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่
(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชน
(๔) เป็ น ระบบที่ เ ข้ ม แข็ ง ทนทานต่ อ อุ ป สรรค กล้ า หาญต่ อ สู้ เพื่ อ คุ ณ ธรรม มี เกี ย รติ ภู มิ
และมีศักดิ์ศรี
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
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๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ส ำหรับการยึด ถือปฏิ บั ติในการทำงานของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ใน
ปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่
(๑) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด
(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่ อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
(๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง
- ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง
- ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
๗. หลักธรรมหรือคำสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับการกระทำผิดและไม่ผิดกฎหมาย
พฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดทำนองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ
เช่น
๑. การที่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance)
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความ
บกพร่อง สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระทำการในสิ่ ง ที่ ท ำเกิ น ขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ ก ฎหมายระบุ ไว้
(Overfeasance)
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย
(Misfeasance)

-3๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือเป็นที่รู้จักกัน
ในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area
๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ การ
เป็นข้าราชการ
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และ
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น
ด้วย
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสำคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ
มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ
เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่
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ทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติด ต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้ มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

คณะทำงานจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
๑. นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
2. รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
4. ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
5. รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
6. ผู้อำนวยการทุกส่วนราชการ
7. นายบุญลือ ถึกวงษ์
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
8. นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
9. นางนันทา ศรีนคร
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
10. นายไพรัชต์ โกศล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑1. นายชัยศิริ จันทร์รักษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
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