
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

     
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
---------------------------------------- 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่  ๖ มกราคม ๒๕๔๘ ตาม
นัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
อ้างถึง และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแทนเพ่ือเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
----------------------------------------------------------- 

 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามล าดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ  ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรวมถึงลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
 ข้อ  ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 

หมวด  ๒... 
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หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 ข้อ  ๓  ข้าราชการ ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้อง
ปฏิบัติและยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  (๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  (๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดีและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (๑๐)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ 

                                                                                                                      
ส่วนที่  ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 ข้อ  ๔  ข้าราชการ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ข้อ  ๕  ข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 
 ข้อ  ๖  ข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 ข้อ  ๗  ข้าราชการ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
หน้าที่ 
 ข้อ  ๘  ข้าราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 
ข้อ  ๙... 
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 ข้อ  ๙  ข้าราชการ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 ข้อ  ๑๐  ข้าราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัยดี   
 ข้อ  ๑๑  ข้าราชการ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
โดยขา้ราชการจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น 
 ข้อ  ๑๒  ข้าราชการ ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ข้อ  ๑๓  ข้าราชการ ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ  ๑๔  ข้าราชการ  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมา          
แอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 
 

ส่วนที่  ๓ 
จรรยาวิชาชีพ   

 
 ข้อ  ๑๕  ให้ข้าราชการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการพลเรือน และหรือ ถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามประเภทวิชาชีพที่ตนด ารงต าแหน่ง (ต าแหน่งที่ ก.จ. ก าหนดตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง) โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ  ๑๖  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได ้
 
 

(๓) ให้ความ... 
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  (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดย
ไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  (๕) ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อ
ความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
 ข้อ  ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขึ้น จ านวน ๗ คน เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีประกอบด้วย 
  (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่
ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
                   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  คัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (๓) กรรมการ จากข้าราชการที่ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน  
  (๔) กรรมการ จากลูกจ้างและพนักงานจ้าง คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน 
  (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๔) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน   
  ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนปัตตานี  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  คณะกรรมการตามข้อ (๒) - (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน ๒  วาระ ๆ  ละไม่เกิน ๒ ปี 
  กรณีต าแหน่งตามข้อ (๒) - (๕) ว่างลง ให้ด าเนินการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นภายใน 
๓๐ วัน และให้ด ารงต าแหน่งเท่าระยะเวลาที่เหลือ 
 กรณีต าแหน่งตามข้อ (๒) - (๕) ว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้ด าเนินการ
คัดเลือกแทนภายใน ๓๐ วัน  
  คณะกรรมการตามข้อ (๒) - (๕) สิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) โอน/ย้าย 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัย 
(๕) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ  ๑๘...   
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 ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  (๒) สอดส่องดูแลให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่  
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กร
อ่ืน ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา 
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ 
 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ  ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีข้าราชการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ  ๒๐  การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ  ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับ  ต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ  ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ  23...   
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 ข้อ  ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  และข้อ  
๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

 ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
การด าเนินการดังกล่าวนี้ให้ท าเป็นหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือแล้วแต่
กรณ ี
 ข้อ  ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดบัจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

 

บทเฉพาะกาล 
 

          ข้อ  ๒๙  ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศใช้ประมวลจริยธรรมนี้ จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตามข้อ ๑๗ 
 ข้อ  ๓๐  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 
 

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

 
  

 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
 

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๗  
 ๑.  จรรยาบรรณต่อตนเอง  

๑.๑ ต้องพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
๑.๒ ต้องพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ใน

กรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
๑.๓ ต้องพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ๒.  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

๒.๑ ต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
๒.๒ ต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
๒.๓ ต้องพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง

เต็มที ่
๒.๔ ต้องพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้

เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 ๓.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

๓.๑ ต้องพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งใน
ด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

๓.๒ ต้องพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจสวัสดิการ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

๓.๓ ต้องพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๔ ต้องพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
๓.๔ ต้องพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 ๔.  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
๔.๑ ต้องพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยา

วาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ 
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น 
ๆ ต่อไป  

๔.2 ต้องพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
๔.3 ต้องพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน

โดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้
แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

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



 
 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 
(ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าดว้ยจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพวิศวกรรมและประพฤติผิดจรรยาบรรณอันน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง่วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
 ๑.  ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
 ๒.  ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ  
 ๓.  ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 ๔.  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพ่ือให้ตนเอง
      หรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน  
 ๕.  ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จาก 
           ผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเก่ียวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง  
 ๖.  ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง  
 ๗.  ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระท าได้  
 ๘.  ไม่ละท้ิงงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
 ๙.  ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับท า ตรวจสอบ หรือ 
           ควบคุมด้วยตนเอง  
 ๑๐.  ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  
 ๑๑.  ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน  
 ๑๒.  ไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนท าอยู่ 
        เว้นแต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรอืแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
        อ่ืนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว  
 ๑๓.  ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
        รายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้
        ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
 ๑๔.  ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
        ควบคุมอ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น  
 ๑๕.  ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบวิชาชีพ   
        วิศวกรรมควบคุมอ่ืน  
 
 

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



 
 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
  ๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
  ๒.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าความตั้งใจ และเต็มความสามารถตามมาตรฐานการประกอบ
       วิชาชีพอย่างถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติและวิชาการให้สนองต่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้างและสาธารณะ
       อย่างถูกต้อง 
  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๔.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่
       บุคคล  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
  ๕.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดแก่เจ้าพนักงานของส่วนราชการ
       หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นมีผลประโยชน์ 
       เกี่ยวข้องอยู่เพ่ือจูงใจ หรือสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของส่วนราชการหรือ 
       หน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องนั้น 
            ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่ง
       มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้คุณหรือให้โทษใดๆ ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากผู้ใด เพ่ือ         
       จูงใจหรือสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตน 
  ๖.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในงานที่ตนไม่ได้รับท า ตรวจสอบ หรือ 
           ควบคุมด้วยตนเอง 
  ๗.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณา ด้วยประการใดๆ ซึ่งการ 
          ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของตนเองเว้น
       แต่การแสดงชื่อ ต าแหน่ง คณุวุฒิ สาขาของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่อยู่ หรือส านักงานของผู้ 
       ประกอบวิชาชีพนั้นเอง 
  ๘.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนเอาตนหรือชื่อของตนไปโฆษณา 
           ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้งปวง ทั้งพึงระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ 
           สถาปัตยกรรมของตนถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ ในท านองโฆษณาความรู้ความสามารถของ
       ตนเอง หรือของผู้อ่ืน 
  ๙.  ผู้ประกอบวิชาชีพพึงรับให้บริการวิชาชีพก็ต่อเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพนั้นรวมถึงผู้อื่นซึ่งร่วมกันในการ 
           ด าเนินการ มีคุณวุฒิโดยการศึกษา โดยการฝึกฝน หรือโดยประสบการณ์เพียงพอในสาขาวิชาการ
       ที่เก่ียวข้อง 
 ๑๐.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง
      หรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากผู้รับเหมาหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเก่ียวข้องในงานที่ท าให้กับผู้ว่าจ้าง 
 ๑๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ละท้ิงงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ๑๒.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  
              หรือโดยค าสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือตามค าสั่งศาล 
 
 

 ๑๓. ผู้ประกอบ.. 



 
 

 
 ๑๓.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับด าเนินงานโดยใช้รูปแบบอย่างเดียวกันที่เคยรับท าให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน  
               เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายนั้น  และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างราย
        ใหมน่ั้นทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
 ๑๔.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับด าเนินงานโดยใช้รูปแบบอย่างเดียวกันที่เคยรับท าให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน  
              เพ่ือการเปรียบเทียบประกวดแบบ หรือประกวดราคาเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายอักษรจากผู้ 
              ว่าจ้างรายนั้น และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
 ๑๕.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสวงหาหรือตกลงรับงานโดยรับค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าความเหมาะสม ตาม 
               มาตรฐานวชิาชีพสถาปัตยกรรม จนเป็นเหตุให้ตนไม่สามารถจะให้บริการเต็มความรับผิดชอบที่มี
        ต่อผู้ว่าจ้างของตนและต่อสาธารณะ 
 ๑๖.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่อวดอ้างกับผู้ว่าจ้างว่าตนเกี่ยวพันเป็นสมัครพรรคพวกหรือรู้จักคุ้นเคยกับ   
               ผู้ใดอันกระท าให้ผู้ว่าจ้างหลงผิดว่าตนสามารถจะท าให้ผู้ว่าจ้างได้รับผลตอบแทนเป็นพิเศษ  
        นอกจากทางการงาน หรือหลอกลวงว่าจะชักน าจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือในทางใดๆ ก็ได้      
 ๑๗.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท าอันเกี่ยวแก่งานของผู้ว่าจ้าง หรือปิดบัง 
               ข้อความที่ควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างได้ทราบ   
 ๑๘.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โอ้อวดความรู้ความสามารถของตนจนเกินกว่าความเป็นจริงและต้อง           
        ไม่แอบอ้างความคิด หรือผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนว่าเป็นของตน 
 ๑๙.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสวงหางานด้วยการแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน โดยวิธีประกวดราคา   
              หรือลดผลประโยชน์ สินจ้างหรือบ าเหน็จรางวัล 
 ๒๐.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เสนอบริการของตนในการประกวดแข่งขันท่ีไม่ได้มาตรฐานการประกวด
        แบบตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 ๒๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เข้าแย่งรับท างานชิ้นเดียวกันและในขอบเขตงานเดียวกัน จากผู้ว่าจ้างราย  
               เดียวกันที่ได้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนอยู่แล้ว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
        จากผู้ประกอบวิชาชีพนั้น หรือผู้ว่าจ้างมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เชื่อได้ว่าได้บอกเลิก   
        สัญญาว่าจ้างกับผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนนั้นแล้ว 
 ๒2.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่รับตรวจสอบงานซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนท าอยู่ เว้นแต่เป็นการตรวจสอบ
        ตามหน้าที่หรือขอบเขตของงานหรือตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง และได้แจ้ง
        หน้าที่หรือขอบเขตของงาน หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนนั้นทราบล่วงหน้า
        แลว้ 
 ๒3.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง ผังหรือ เอกสารที่เกี่ยวกับงานของผู้    
        ประกอบวิชาชีพอ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๒4.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่จงใจกระท าการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน 
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 ๑.  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
      แก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
 ๒.  ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่าง 
      เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๓.  ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  
 ๔.  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ 
 ๕.  ครูต้องไม่แสดงหาประโยชน์ อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ 
          ใช้ศิษย์กระท าการใด ๆ  อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 ๖.  ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง     
      วชิาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
 ๗.  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู  
 ๘.  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
 ๙.  ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
 
 

---------------------------------------------- 
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จรรยาบรรณทางการเงินและการบัญชี 

 
 ๑.  ต้องมีความซื่อสัตย์ ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ ขยันและอดทน 
 ๒.  ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลังและการบัญชี ที่เก่ียวข้องตลอดเวลา 
 ๓.  ต้องเก็บรักษาหลักฐาน หรือเอกสารทางการเงิน การคลังและการบัญชี ไว้ที่ปลอดภัยตลอดเวลา 
 ๔.  ต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ 
 ๕.  ต้องมีความละเอียด ถี่ถ้วนและเรียบร้อยในการมอบ การรับมอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
           การเงิน การคลังและการบัญชี 
 ๖.  ต้องเรียกหลักฐานการจ่ายและต้องออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน   
      ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
 ๗.  ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่วิจารณ์การด าเนินงานของกิจการทางการเงิน การคลัง การบัญชีที่ท าอยู่ 
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จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 ๑. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบ  
 ๒. ต้องไม่กระท าการใดๆ ซึ่งจะท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ต่อวิชาชีพตรวจสอบภายใน หรือ ต่อองค์กร  
 ๓. ต้องไม่กระท าการใด ๆ ให้เกิดข้อขัดแย้งในส่วนได้เสียขององค์กร หรือมีอคติในการปฏิบัติตาม    
     หน้าที่และความรับผิดชอบโดยขาดความเท่ียงธรรม  
 ๔. ต้องให้ค าแนะน าเฉพาะงานที่พิจารณาเห็นว่าจะส าเร็จได้ด้วยความสามารถแห่งวิชาชีพ  
 ๕. ต้องรับรองวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม และสอดคล้อง กับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
 ๖. ต้องระมัดระวัง รอบคอบ ในการใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบ ต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับ
     ขององค์กรไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความ   
     เสียหายต่อองค์กร  
 ๗. ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ส าคัญในรายงาน หากละเว้นไม่เปิดเผยจะต้องไม่ท ารายงานนั้นบิดเบือน
     หรอืปิดบังการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย  
 ๘. ต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 ๙. ต้องธ ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรี  
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จรรยาบรรณของนิติกร 

 
 ๑.  นิติกรพึงรักษาความลับของผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย  อุทธรณ์  และร้องทุกข์ 
 ๒.  นิติกรพึงรักษาประโยชน์ของทางราชการ  และไม่แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓.  นิติกรพึงวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 4.  นิติกรพึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้ทันต่อสถานการณ์  และรักษามาตรฐาน  
      ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
 ๕.  นิติกรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ 
 ๖.  นิติกรพึงยึดมั่นในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา 
 ๗.  นิติกรพึงให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ๘.  นิติกรพึงละเว้นการรับประโยชน์ใด ๆ เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะมอบให้แก่กัน 
 ๙.  นิติกรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ๑๐.  นิติกรพึงใช้วาจาสุภาพ   ยิ้มแย้มแจ่มใส  ต่อบุคคลผู้มาติดต่อในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๑๑.  นิติกรเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรในองค์กร 
 ๑2.  นิติกรพึงให้ความคุ้มครองพยานตามสมควร 
 ๑3.  นิติกรรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์แห่งวิชาชีพโดยไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ 
                เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพรวมทั้งจะตอบโต้และต่อต้านการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อหลักการนี้ 
 ๑4.  นิติกรพึงระวังมิให้คนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ของ
        ตน 
 ๑5.  นิติกรพึงมีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานระหว่างองค์กรหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใน 
                ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ๑6.  นิติกรพึงไม่แสดงข้อเท็จจริงและความเห็นในเรื่องที่ต้องกระท าตามหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 ๑7.  นิติกรพึงเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากอคติ 
 ๑8.  นิติกรพึงเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ 
                สูงสุดต่อองค์กร 
 ๑9.  นิติกรพึงให้ความรู้แนะน า เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ถูกด าเนินการทางวินัย และข้าราชการทั่วไป 
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จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสด ุ

 
 ๑.  ต้องเป็นผู้มีความรู้ในงานพัสดุ 
 ๒.  วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก และด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา 
 ๔.  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่
      เสมอและน ามาปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 ๖.  ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และให้เกิด   
      ประโยชน์สูงสุด 
 ๗.  ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยค านึงถึง
      ความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
 ๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
      ในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน และการพัฒนางาน 
 ๙.  ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดท้ังโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย 
      ผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ เพ่ือตนเอง
      หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
 ๑๐.  ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการ
        พัสดุรวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ทั้งนี้ การ
        ปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
 ๑๑.  ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
        งานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง 
 ๑๒.  ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และในการส่งเสริม สนับสนุนการให้   
        ค าปรึกษา ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 
 ๑๓.  ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติ        
        ตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม   
        จรรยาบรรณนี้ ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการด าเนินการให้ถูกต้องตาม           
        จรรยาบรรณนี้ต่อไป 
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