
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   

พ.ศ. 255๕ 
---------------------------------- 

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้  จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน      
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา                
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 
  5.  ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

 
หมวด  1 
บททั่วไป 

  ข้อ  1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  ข้อ  2  ให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  ข้อ  3  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาสทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10 ประการ  ดังนี้ 



 ๒ 

   (1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   (2)  การยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม  
   (3)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ  
   (4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  
   (6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  
   (7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   (8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้ 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
   (10)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
 

ส่วนที่  2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ  4  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  5  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  6  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  7  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ  8  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
  ข้อ  9  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ  10  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
  ข้อ  11  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ  12  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  
  ข้อ  13  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ



 ๓ 

ของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา  หรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ  14  ข้าราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่  3 
จรรยาวิชาชีพ 

  ข้อ  15  เพ่ือใช้บังคับเพิ่มเติมส าหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในเทศบาลเมืองนราธิวาส  
ได้แก่  จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  ดังนี้ 

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 
  จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  เป็นสิ่งก าหนดความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการ  ว่าเมื่อมาใช้
บริการแล้วผู้ให้บริการย่อมแสดงถึงความเต็มใจ  และมีจิตส านึกในการให้บริการ  จรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล  จึงเป็นข้อพึงประพฤติหรือปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  และประกอบใช้เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2528  ไว้
ดังนี้ 
  1) จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน  
 1.  ประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ  ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
 2.  ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน  โดยไม่ค านึงถึง  เชื้อชาติ  ศาสนา 
และสถานภาพของบุคคล 
 3.  ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ และการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
 4.  พึงเก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ  เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้นั้น             
หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 5.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
อนามัยอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 
 6.  พึงปูองกันภยันตรายอันจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  2) จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคมและประเทศชาติ   
 1.  พึงประกอบกิจแห่งวิชาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายอันยังประโยชน์แก่สาธารณชน  
 2.  พึงรับผิดชอบร่วมกับประชาชนในการริเริ่ม  สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุข                     
และยกระดับคุณภาพชีวิต 
 3.  พึงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ 
 4.  พึงประกอบวิชาชีพโดยมุ่งส่งเสริมความม่ันคงของชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์  
  3) จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อวิชาชีพ  
 1.  พึงตระหนักและถือปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการแห่งวิชาชีพการพยาบาล  
 2.  พัฒนาความรู้และวิธีปฏิบัติให้ได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 3.  พึงศรัทธาสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพ 
 4.  พึงสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 5.  พึงเผยแพร่ชื่อเสียงและคุณค่าแห่งวิชาชีพให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 
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  4) จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน  
 1.  ให้เกียรติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้อ่ืน 
 2.  เห็นคุณค่าและยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์สาขาต่างๆ  
 3.  พึงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี กับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ 
 4.  ยอมรับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และชักน าให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกท่ีควร  
 5.  พึงอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติภารกิจอันชอบธรรม  
 6.  ละเว้นการส่งเสริมหรือปกปูองผู้ประพฤติผิดเพ่ือผลประโยชน์แห่งตนหรือผู้กระท าการนั้นๆ  
  5) จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อตนเอง  
 1.  ประพฤติตนและประกอบกิจแห่งวิชาชีพ โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 2.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 3.  ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งในด้านการประกอบกิจแห่งวิชาชีพและส่วนตัว  
 4.  ใฝุรู้พัฒนาแนวคิดให้กว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 5.  ประกอบกิจแห่งวิชาชีพด้วยความเต็มใจ  และเต็มก าลังความสามารถ 
 6.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีสติ  รอบรู้  เชื่อมั่นและมีวิจารณญาณอันรอบคอบ 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
         จรรยาบรรณในวิชาชีพครู  เป็นประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพนั้น  
ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณ   จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิก                ใบ
ประกอบวิชาชีพ  และเพ่ือให้สมาชิกในวิชาชีพด าเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักท่ีก าหนด                
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ   คือ   แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง  และต่อสังคม                
ไว้ดังนี้  
  1)  จรรยาบรรณต่ออาชีพ  
         โดยผู้ที่อยู่ในวงวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณ  ในการด ารงวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ คือ 
 1.  ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู  เห็นว่า
อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีคุณค่า  มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ในฐานะที่เป็นอาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้
ความสามารถ และเป็นคนที่พึงประสงค์ของสังคม  ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจ ในกรประกอบวิชาชีพนี้  ด้วย
ความรัก และชื่นชมในความส าคัญของวิชาชีพ 
 2.  ธ ารงและปกปูองวิชาชีพ  สมาชิกของสังคมวิชาชีพต้องมีจิตส านึกในการธ ารง ปกปูอง และรักษา
เกียรติภูมิของวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่ า ท าให้สถานะของวิชาชีพต้องตกต่ า หรือ  มัวหมอง
การธ ารงปกปูองต้องกระท าทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไขข่าวหรือประท้วงหากมี
ข่าวคราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ 
 3.  พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ หน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพ  คือ การที่ต้องรับผิดชอบใน
การศึกษา  ค้นคว้าวิจัย  สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพ่ือท าให้วิทยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพครู
ก้าวหน้าทันสังคมทันเหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ท าให้คนเก่ง และฉลาดขึ้น โดยวิธีการเรียน
การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักเรียน ใฝุรู้ ช่างคิด มีวิจารณญาณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์มากข้ึน 
 4.  สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่ง  สมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างองค์กร
วิชาชีพให้คงม่ัน ธ ารงอยู่ได้ด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก และเป็นเวทีให้คนในวงการได้แสดง ฝีมือและ
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ความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางด้านการสร้าง
แบบเรียนใหม่ ๆ  การเสนอแนวความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาคน การเรียนการสอน และการประเมินผล 
 5.  ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม  สัมมนา แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกแล้ว ท าให้
องค์กรวิชาชีพขาดความส าคัญลงและไม่สามารถด าเนินภารกิจขององค์กรวิชาชีพต่อไปได้บทบาทของการด ารง
มาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย  ถ้าไม่มีปริมาณสมาชิกที่สนับสนุน
เพียงพอ 
   2)  จรรยาบรรณต่อผู้เรียน 
     โดยครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน  9 ประการ คือ 
 1.  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครูต้องพยายามที่จะท าให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุข  และ 
เรียนด้วยความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้น ครูจึงต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ท่ีจะศึกษา
วิชาการท้ังทางศาสตร์ที่จะสอน ศาสตร์ที่จะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูต้องพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ๆ มา
ลองทดลองสอน 
 2.  รักและเข้าใจศิษย์ ครูต้องพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุ่น ว่ามีปัญหามีความไวต่อความรู้สึก 
(sensitve) และอารมณ์ไม่ม่ันคง ครูจึงควรให้อภัย  เข้าใจ และหาวิธีการให้ศิษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่
พึงประสงค์  ครูต้องพยายามท าให้ลูกศิษย์รักและไว้ใจเพ่ือที่จะได้กล้าปรึกษาในสิ่งต่างๆ แล้วครูก็จะสามารถ
ช่วยให้ศิษย์ประสบความส าเร็จในการเรียน และการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจุบันการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองหรือการเรียนรู้จาก
การช่วยเหลือกันในกลุ่มอาจจะท าให้ผู้เรียนมีวิธีการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากข้ึนมากกว่าจะ
คอยให้ครูบอกให้แต่ฝุายเดียว  ครูจึงจ าเป็นต้องชี้ช่องทางให้ผู้เรียนหาวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมาก
ขึ้น 
 4.  ยุติธรรม อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติล าเอียงต่อ
ลูกศิษย์ ไม่เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ที่เรียนเก่ง ไม่สร้างปัญหาเท่านั้น ครู
ต้องมีความเป็นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัดเกรดได้  ครูต้อง
รอบคอบในการกรอกคะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครั้งก็จะท าให้ผู้เรียนที่ควรได้คะแนนดี ๆ กลับได้
คะแนนเกือบจะสอบตกไป 
 5.  ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ลักษณะของครูจะต้องเป็นผู้ไม่แสวงหาอามิสสินจ้าง                  
เงินไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขเสมอไป ครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระท าใด  ๆ  อันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจได้ว่า ครูก าลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็นธรรม 
 6.  ท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ครูมีอิทธิพลต่อศิษย์ทั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความ
ประพฤติ ครูจึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ท าจากตัวครูไป เมื่อศิษย์เกิดศรัทธา
ในความสามารถของครู ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตนา เช่น  การตรงต่อเวลา 
การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็นต้น 
 7.  ให้เกียรติผู้เรียน การยกย่องให้เกียรติผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผู้สอน ครู
ไม่ควรใช้อ านาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้ค าพูดไม่สุภาพ เปลี่ยนชื่อผู้เรียน เยาะหยันหรือดูถูกผู้เรียน 
การเคารพผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรู้ที่ดี เมื่อผู้เรียนได้รับการ
ปฏิบัติอย่างดี ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป 
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 8.  อบรมบ่มนิสัย ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก โดยท่านเชื่อว่า “การอบรมบ่มนิสัยใครๆ นั้นเพียงแค่วันละนาทีก็ดี
ถม” ดังนั้นครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน เช่น  ก่อนการสอนแต่ละชั่วโมงอาจชี้แนะหรือให้
ความคิดท่ีดีแก่ผู้เรียนได้ ครูควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคนให้เป็นคนดี  
 9.  ช่วยเหลือศิษย์ผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นครูจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของศิษย์  และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ต้องก้าวถล าลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
           3)  จรรยาบรรณต่อตนเอง   
 โดยครูจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้มีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้   
 1.  ประพฤติชอบ ครูต้องตั้งตนไว้ในที่ถูกท่ีควรสามารถบังคับตนเองให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้อง  
 2.  รับผิดชอบ ครูต้องฝึกความรับผิดชอบ โดยตั้งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความผิดพลาดน้อย 
 3.  มีเหตุผล ครูต้องฝึกถามค าถามตนเองบ่อย ๆ ฝึกความคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผล หาข้อดีข้อเสีย
ของตนเอง และเรื่องต่าง ๆ เพ่ือท าให้ตนเองเป็นคนมีเหตุผลที่ดี 
 4.  ใฝุรู้ การติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ท าให้ครูมีนิสัยใฝุรู้ อยากทราบค าตอบในเรื่องต่าง ๆ ครู
ควรมีความรู้รอบตัวอย่างดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ครูด ารงชีพในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้ศิษย์ได้ 
 5.  รอบคอบ ครูต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการด าเนินกิจการ          
ต่าง ๆ การท ากิจกรรม เช่น ควบคุมบัญชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตัวเลขชัดเจนไม่ตกหล่น ท าให้ เกิด
การผิดพลาดที่เป็นผลร้ายทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 6.  ฝึกจิต การพัฒนาจิต ท าให้ครูอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและส่งผลท าให้ครูท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นครูจึงต้องหมั่นฝึกจิตของตนให้สูงส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงับอารมณ์ไม่ดี คิดอะไรได้สูง
กว่ามาตรบานและคิดเป็นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดร้าย 
 7.  สนใจศิษย์ การสนใจพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้วิชาชีพครูก้าวหน้า                
เพราะถ้าไม่มีผู้เรียนก็ไม่มีวิชาชีพครู     ครูจึงจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติผู้เรียน การ
แก้ปัญหาผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  2543  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 8(6) (ซ) มาตรา 30  แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542   อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 39 และ มาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกร              
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ  1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ. 2543"   
  ข้อ  2.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ   3.  ให้ก าหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ 
 ( 1)  ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ   
 (2)  ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ  
 ( 3)  ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
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 ( 4)  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพลหรือใช้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด เพื่อให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน  
 (5)  ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน                  
โดยมิชอบ จากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง  
 ( 6)  ไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เว้นแต่การแสดง  
ชื่อ  คุณวุฒิ ที่อยู่  หรือส านักงานของผู้นั้น  
 ( 7)  ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระท าได้  
 ( 8)  ทิ้งงานที่ได้รับท า โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
 ( 9)  ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับท าตรวจสอบหรือ
ควบคุมด้วยตนเอง  
 ( 10)  ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  
 ( 11)  ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน  
 ( 12)  ไม่รับท างานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน              
ท าอยู่ เว้นแต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม             
อ่ืนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว  
 ( 13)  ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้                 
ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง
รายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว  
 ( 14)  ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เก่ียวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น  
 ( 15)  ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอ่ืน 
 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  16  ให้ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (2)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็
ได้ 
   (3)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้  
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   (4)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา                
มิให้ถูกกลั่นแล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   (5)  ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (6)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด  
  ข้อ  17  ให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพ่ือ
ควบคุม  ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (1)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  
   (2)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเอง                          
ให้เหลือสองคน 
   (3)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาลเมือง
นราธิวาส  ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของเทศบาลเมืองนราธิวาสนั้น          
จ านวนสองคน 
   (4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม (1) – (3)  ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน 
  ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  
  ข้อ  18  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (1)   ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (3)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจ
หน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  
ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  
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   (6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (7)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (8)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา ใช้
บังคับ 
 

ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  19  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้เทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ  20  การด าเนินการตามข้อ  19  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ  21  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน  อายุ  ประวัติและความประพฤติ  ในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  
  ข้อ  22  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  20  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุา
ฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความรับผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ
ตามข้อ  19  สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  25  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
  ข้อ  23  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  19  ข้อ  
20  และข้อ  22  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย               
และการด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  24  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  22  ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ  25  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  
  ข้อ  26  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  22  
แล้วให้เทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ  27  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  25  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 



 ๑๐ 

  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  18 (2)  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ข้อ  28  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ  29  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)   


