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ค าน า 

 
  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่ง          
ที่มุ่งแกไ้ขปัญหาการผูกขาดอ านาจรฐัและการใชอ้  านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการด าเนินการทาง
การเมืองที่ขาดความโปร่งใส  ไม่มีคณุธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใชอ้  านาจที่ลม้เหลว  
จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยก าหนด              
ในหมวด ๑๓  จรยิธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ที่ของรฐั 
  หมวด ๑๓  มาตรา ๒๗๙  เป็นบทบัญญั ติเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ด  ารงต าแหน่ง              
ทางการเมืองและเจา้หนา้ที่ของรฐั  โดยมีกลไกและระบบคือ  ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการ  และเจา้หนา้ที่ของรฐัแต่ละประเภท  
และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง ก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือ         
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท าความผิดทางวินัย  และในมาตรา ๒๘๐                 
ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรบัปรุง
ประมวลจรยิธรรม 
  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) เร่งรดัใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายขา้ราชการประจ า  เพื่อใหข้า้ราชการและลูกจา้ง      
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  มีหลกัการและแนวทางปฏิบติังาน เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบติังานอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม                                        
  ทั้งนี ้ ประมวลจริยธรรมตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั  ๓  สว่น  ไดแ้ก่ 
  ๑.  มาตรฐานทางจรยิธรรม 
  ๒.  กลไกและระบบในการด าเนินการ  เพื่อใหก้ารบงัคบัใชเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ขัน้ตอนการลงโทษ 
  โดยกระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้คณะท างานเพื่อจดัท ารา่งประมวลจริยธรรมขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึน้  จ านวน ๑ คณะ  ประกอบด้วย  ผู้แทนจากส านักงาน ก.ถ .  ผู้แทนจาก            
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น  และผูแ้ทนจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
  คณะท างานจึงไดจ้ัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นขึน้  
เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นยึดเป็นแนวทางในการจัดท าประมวลจริยธรรมฯของหน่วยงาน
ตนเองได ้ และส านักงาน ก.ถ. ไดจ้ัดท าคู่มือแนวทางจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วน



ทอ้งถิ่น  เพื่อแจกจ่ายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นคู่มือ   ในการศึกษา
และจดัท าประมวลจรยิธรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นต่อไป 
  จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบบันีจ้ะอ านวยประโยชนใ์หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ตามสมควร  และจะมีคณุค่ายิ่งแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัและผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 
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ส่วนที ่ ๑ 
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
กรอบของประมวลจริยธรรม 
  ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  ไดก้ าหนด
กรอบของประมวลจรยิธรรม  ประกอบดว้ยสาระส าคญั  ๓  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 
  องคป์ระกอบที่  ๑   มาตรฐานทางจรยิธรรม  โดยในสว่นนีส้  านกังานผูต้รวจการแผ่นดินซึ่ง
มีหน้าที่เสนอแนะและแนะน าการจัดท าประมวลจริยธรรม  ได้ก าหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ๙   ประการที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน               
นอกเหนือจากนี ้ ประธาน ก.ถ.ได้ก าหนดเพิ่มเติมอีกหนึ่งประการเป็นข้อที่  ๑๐  ทั้งนี ้ หากหน่วยงาน
ตอ้งการจะเพิ่มเติมอีกก็สามารถจะเพิ่มเติมได ้
  องคป์ระกอบที่  ๒   กลไกและระบบบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 
  องคป์ระกอบที่  ๓   ขัน้ตอนการลงโทษ 
 
แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
  ๑. พิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นฝ่ายขา้ราชการประจ า  ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  ขา้ราชการ  และลกูจา้งในองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น  และผูแ้ทนประชาชน 
  ๒. เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้ราชการ  และลูกจา้งในองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดท าตั้งแต่เริ่มตน้ด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัด
สมัมนาอบรม 

๓. ในการจัดท าประมวลจริยธรรมนั้น  จะต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง ๓  
องคป์ระกอบขา้งตน้   

      - องคป์ระกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างนอ้ยจะตอ้งก าหนดใหม้ีค่านิยมหลกั ๙ 
ประการตามที่ผูต้รวจการแผ่นดินก าหนดไวด้ว้ย  และเนื่องจากในค่านิยมหลกัไดม้ีการก าหนดไวป้ระการหนึ่งว่า  
การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร ดงันัน้ จึงตอ้งมีการก าหนดใหม้ีจรรยาวิชาชีพขององคก์รดว้ย 
        - องค์ประกอบที่ ๒   กลไกและระบบบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม  ควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับดูแล  ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใชบ้ังคับ
ประมวลจริยธรรมในองค์กรของตน  พรอ้มทั้งหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ เลขานุการในการด าเนินงาน                
อาทิเช่น  ส านกัปลดั  เป็นตน้  และก าหนดใหม้ีระบบบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรมอย่างเป็นขัน้ตอน 
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         - องคป์ระกอบที่ ๓   ขั้นตอนการลงโทษ  ควรก าหนดขัน้ตอนการลงโทษใหช้ัดเจน          
กรณีที่เป็นการประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และเป็นความผิดทางวินยัหรือความผิดทางอาญาดว้ย 
ควรก าหนดให้ไปด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  ส่วนกรณีที่มิใช่
ความผิดทางวินัยหรือทางอาญา  ก็ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการ          
ที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต  าแหน่ง  การพ้นจาก
ต าแหน่ง  การเลื่อนขัน้เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรุง
ตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี   และเพื่ อเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ                          
ควรก าหนดใหส้ามารถรอ้งทกุขห์รืออทุธรณต่์อคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รตนเองไดด้ว้ย 
  ๔. เมื่อได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว      
ใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดท าเป็นประกาศ  และแจง้ใหข้า้ราชการ และลูกจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนทราบ  ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผย  ดงัตวัอย่างประกาศในสว่นที่ ๒ 
  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่ส  าคัญและจ าเป็นในการจดัท าประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น  มีดว้ยกนั ๓ ประการ  คือ 

๑. การมีสว่นรว่มในการจดัท า : รว่มคิด 
๒. การมีสว่นรว่มตอ้งมาจากความตอ้งการของขา้ราชการหรือลกูจา้ง : รว่มท า 
๓. การมีสว่นรว่มท่ีจะปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลสมัฤทธิ์ : รว่มปฏิบติั 

  ทัง้นี ้ ส  านกังาน ก.ถ.ไดจ้ดัท าร่างประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นตวัอย่างในการจดัท าประมวล
จรยิธรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึน้  โดยมีรายละเอียดปรากฏในสว่นที่ ๒  แลว้ 
  อนึ่ง  การจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะตอ้ง
เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๓๐๔  ที่ก าหนด ใหด้ าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙           
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนญูนี ้ 
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ส่วนที ่ ๒ 
ร่างประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ร่าง 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา  

  เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ของ ........ (ชื่อ อปท.) ............   จังหวัด ....................  

พ.ศ. ...... 
_______________ 

 

  ตามที่ ..................(ชื่อ อปท.).........................  ไดป้ระกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ..................(ชื่อ อปท.).........................   ลงวันที่ 
........................................  ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๔๐  ไปแลว้  นัน้  
 

เนื่องจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บญัญัติ
ใหม้ีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการ 
หรือเจา้หนา้ที่ของรฐัแต่ละประเภท โดยใหม้ีกลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี ้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมดงักลา่ว  ใหถื้อว่า เป็นการกระท าผิดทางวินยั  

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙     ....................................(ชื่อ อปท.)........................ จึงให้ยกเลิก ประกาศ
มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมที่อา้งถึง  และใหจ้ดัท าเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ.........                       
(ชื่อ อปท.).......แทน  เพื่อเป็นเครื่องก ากบัความประพฤติของขา้ราชการในสงักดั  ตามประมวลจริยธรรม
แนบทา้ยนี ้

 

ทัง้นี ้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 
 

      ประกาศ ณ วนัที่ ......................... พ.ศ. ......... 

 
           (........................................) 
               นายก...........(อปท.).............................. 
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ร่าง 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ของ ..................(ชื่อ อปท.)......................... จังหวัด ....................  
พ.ศ. ...... 

_______________ 
 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี ้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ  ที่สรา้งความโปร่งใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบติังานที่ชดัเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  ทัง้ในระดบัองคก์รและระดับ

บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆของ ..........(ชื่อ อปท.).............  เพื่อให้               
การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอันเป็นที่ยอมรบั  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผูร้บับรกิารและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

๔.ใหเ้กิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและข้าราชการในทุกระดับ  โดยใหฝ่้ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สรา้งระบบความรบัผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้ังคับบัญชา       
ต่อประชาชน  และต่อสงัคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  และความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจ
เกิดขึน้  รวมทัง้เสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบติังาน 

ทัง้นี ้ รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรบัองคก์รและขา้ราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้  

 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ้ ๑ ในประมวลจรยิธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ 
.................(ชื่อ อปท.)……………. 
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   “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นสามัญ  
ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการส่ วน
ทอ้งถิ่น  รวมถึงพนกังานจา้ง  และลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจรยิธรรมประจ า ............... 
(ชื่อ อปท.).............  
  ขอ้ ๒  ให ้....(นายก  อปท. .....)..... รกัษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ของ ..........(ชื่อ อปท.)............. 
 

  ขอ้ ๓ ขา้ราชการของ ..........(ชื่อ อปท.)............. ทุกคน  มีหนา้ที่ด  าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรกัษาประโยชนส์่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมั่นในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงันี ้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
   (๒) การยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสตัย ์ และรบัผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนส์ว่นตน  และไม่มี 

       ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(๕) การยืนหยดัท าในสิ่งที่ถกูตอ้ง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 
(๖) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
(๗) การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน 
      ขอ้เท็จจรงิ 
(๘) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙) การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

             (๑๐) การสรา้งจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
         รว่มกนัพฒันาชมุชนใหน้่าอยู่คู่คณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดลอ้มให ้
         สอดคลอ้งรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจุบนั 
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ส่วนที ่๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

   
  ขอ้ ๔  ข้ า ร า ช ก า รข อ ง .. .(ชื่ อ  อ ป ท .) .. .ต้ อ ง จ ง รัก ภั ก ดี ต่ อ ช า ติ  ศ า ส น า                                    
และพระมหากษัตรยิ ์
  ขอ้ ๕ ขา้ราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการรกัษาไวแ้ละปฏิบัติ
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 
  ขอ้ ๖ ข้าราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีในการเป็นพลเมืองดี                    
เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 
  ขอ้ ๗  ขา้ราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตอ้งไม่ประพฤติตนอันอาจก่อใหเ้กิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภมูิของต าแหน่งหนา้ที่ 
  ขอ้ ๘  ขา้ราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรูค้วามสามารถ  ใหบ้รรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย  เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ้ ๙ ขา้ราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตอ้งมุ่งแก้ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน
ดว้ยความเป็นธรรม  รวดเรว็  และมุ่งเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ขอ้ ๑๐ ข้าราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบรอ้ย                  
มีอธัยาศยั 
  ขอ้ ๑๑ ข้าราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ต้องรกัษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่             
การเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลับโดยขา้ราชการ/พนักงานจะกระท าไดต่้อเมื่อมีอ านาจหนา้ที่และไดร้บั
อนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ 
  ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตอ้งรกัษา และเสริมสรา้งความสามัคคีระหว่าง
ผูร้ว่มงาน พรอ้มกบัใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนัในทางที่ชอบ 
  ขอ้ ๑๓ ข้าราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชนท์ี่มิควรไดส้  าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชนใ์นทางทรพัยส์ินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจน
ไม่ รับ ขอ งขวัญ  ขอ งก านั ล  ห รือ ป ระ โย ชน์ อ่ื น ใด จากผู้ ร ้อ ง เรี ย น  ห รือ บุ ค ค ลที่ เ ก่ี ย วข้อ ง                                   
เพื่อประโยชนต่์างๆอนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที่ของตน  เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี 
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  ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตอ้งประพฤติตนใหส้ามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น
ดว้ยความสภุาพ   มีน า้ใจ  มีมนุษยสมัพนัธอ์นัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มลูที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อน
รว่มงาน  และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 
ส่วนที ่๓ 

             จรรยาวิชาชีพ   (ถ้ามี) 
  ขอ้ ๑๕ ..........(ระบุบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   อาทิเช่น จรรยาบรรณของ
แพทย ์พยาบาล   วิศวกร ครู  หรือ..................  เพื่อใชบ้ังคับเพิ่มเติมส าหรบับุคลากรที่เป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพดงักลา่วในองคก์ร) ........... 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที ่๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๖ ให ้.....(ส านักปลัด ...................).... มีหน้าที่ควบคุมก ากับการใหม้ีการปฏิบัติ
ตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและเครง่ครดั  โดยมีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้
   (๑) ด าเนินการเผยแพร ่ ปลกูฝัง  สง่เสริม  ยกย่องขา้ราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดสอ่งการปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้ เพื่อรายงานผล
ให.้.....(นายก อปท.  .............)......... หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทัง้นี ้ โดยอาจมีผูร้อ้งขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่....(นายก  อปท.  ...............)..........  หรือคณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได ้
   (๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้
อย่างตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลั่นแกลง้หรือถกูใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า................(นายก  
อปท.  ....................)...หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร                   
อาจยื่นเรื่องโดยไม่ตอ้งผ่าน....(นายก  อปท.  ...........)...หรือคณะกรรมการจริยธรรม   ไปยังผูต้รวจการ
แผ่นดินก็ได ้
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   (๔) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา      
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่ เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง                   
ถกูกล่าวหาว่าไม่ปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนี ้ อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนขัน้เงินเดือน  
ตั้งกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของขา้ราชการผูน้ั้น จะกระท ามิได ้         
เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ท าหนา้ที่ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจรยิธรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
   (๖ )ด า เนิ นการ อ่ืนตามที่ ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้   ห รือตามที่
คณะกรรมการจรยิธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งใน
ส านกัปลดั 
   (๗)....(อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร)..... 
  ขอ้ ๑๗ ให้ .....(นายก  อปท.  .............).........แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ ้น         
เพื่อควบคมุ ก ากบั ใหม้ีการปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนี ้
   คณะกรรมการจรยิธรรม  ประกอบดว้ย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัที่ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้รหิาร เลือกกนัเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน
............(ชื่อ  อปท.)...........ที่ได้รบัเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจา้งของ............(ชื่อ  
อปท.)...........นัน้  จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภายนอก ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓) รว่มกนัเสนอชื่อ
และคดัเลือกใหเ้หลือสองคน   
   ให้ ..........(หั วหน้าส านักปลัด .......................)........ เป็น เลขานุการ
คณะกรรมการจรยิธรรม  และอาจแต่งตัง้ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการจรยิธรรมไดต้ามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน   
  ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจรยิธรรมมีอ านาจหนา้ที่  ดงันี ้
   (๑)  ควบคมุ  ก ากบั  สง่เสรมิและใหค้ าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรม
นีใ้นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น  ในกรณีที่มีขอ้สงสัยหรือมีขอ้รอ้งเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อทุธรณ ์ การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจรยิธรรมนี ้จะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจรงิ และมีค าวินิจฉยัโดยเรว็ 
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   (๓)  ใหค้ณะกรรมการจรยิธรรมหรือผูท้ี่คณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย       
มีอ  านาจหนา้ที่  ขอใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรฐั  หรือหา้ง
หุน้สว่น บรษิัท  ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ  สง่เอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง  สง่ผูแ้ทนหรือบคุคลในสงักดั         
มาชีแ้จงหรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถ้กูกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานนีม้าชีแ้จง  หรือใหถ้อ้ยค า  
หรือใหส้ง่เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมนี ้
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เมื่อไดว้ินิจฉัยแลว้ใหส้่งค าวินิจฉัยใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดโดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจังหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจรยิธรรมเป็นที่สดุ 
   (๖)  ส่งเรื่องใหผู้ต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนัน้เป็น
เรื่องส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา     
มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ัน้ 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้  หรือตามที่ผู ้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 

การประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมใหน้ ากฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทาง 
ปกครองมาใชบ้งัคบั 
    

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ขอ้ ๑๙ กรณีมีการรอ้งเรียนหรือปรากฏเหตวุ่ามีเจา้หนา้ที่ประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวล
จรยิธรรม  ให ้.....(นายก  อปท.  ..........).... เป็นผูร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ขอ้ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู ้ร ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม 

ขอ้ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
รา้ยแรงหรือไม่  ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตจุูงใจ ความส าคญั
และระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ           
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลรา้ยอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการ
พิจารณา  
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ขอ้ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ ๒๐ แลว้  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู ้รบัผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยั  ใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้
ด าเนินการทางวินยั   
  ขอ้ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๑๙          
ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๒  ใหน้ าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัวินัย  และการรกัษา
วินยั  และการด าเนินการทางวินยั  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น               
เวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจรงิในภายหลงัที่อาจท าใหผ้ลของการสั่งการนัน้เปลี่ยนแปลงไป   
 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ขอ้ ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหด้ าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกตอ้ง  
หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต  าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง               
การเลื่อนขัน้เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรุงตนเองหรือ
ไดร้บัการพฒันาแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๒  
แลว้  ให ้..........(ชื่อ อปท.)............. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักลา่วโดยไม่ชกัชา้ 
  ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถรอ้งทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จรยิธรรมของ ..............(ชื่อ อปท.).................  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
    ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒) สามารถรอ้งทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บรหิารงานบคุคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  
  ขอ้ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สดุแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผ่นดินโดยเรว็ 
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บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ้ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้  พร้อมด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหม้ีความเหมาะสม (ถา้มี)  และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล                     
สว่นทอ้งถิ่น  และผูต้รวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ขอ้ ๓๐ .....(อื่นๆตามที่เห็นสมควร)..... 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานกรรมการ 
ปลดั / รองปลดั (๑ คน)  
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องคป์ระกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  จดัตัง้ขึน้เพื่อควบคมุ  และก ากบัใหม้ี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้ และเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกแห่ง  มีองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขึน้  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓  สว่นที่ ๑  ขอ้ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการ 
ขา้ราชการซึ่ง
ด ารงต าแหน่ง
สายงาน
ผูบ้รหิาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
ขา้ราชการ           
ซึ่งไม่ไดด้  ารง
ต าแหน่ง 
สายงาน
ผูบ้รหิาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุิ 
ภายนอก 
 (๒  คน) 
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แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

แต่งตัง้คณะท างานฯ 

คณะท างานฯ 
จดัท าประมวลจรยิธรรม 

เสนอ 
ผูบ้รหิารพิจารณา 

คณะท างานมีหนา้ที่ 
๑. จดัท าประมวลจรยิธรรม (และ
มาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบติั) 
๒.  รบัฟังความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากขา้ราชการ  และลกูจา้ง  
ประชาชน  ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๓.  เสนอประมวลฯต่อผูบ้รหิาร 
๔.  ผลกัดนัประมวลฯสูค่วามส าเรจ็ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอื่น 

ลงนามประกาศ/ 
แจง้ทกุคนทราบ  
ติดประกาศ 

 

คณะท างานฯ 
น ามาแกไ้ขปรบัปรุง 

คณะกรรมการขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิ่น  

ช่วยเหลือ  ใหค้  าปรกึษา  แนะน า 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 
 มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ                  
หรือเจา้หนา้ที่ของรฐัแต่ละประเภท  ใหเ้ป็นไปตามประมวลจรยิธรรมที่ก าหนดขึน้ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  จะตอ้งมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การ
บงัคบัใชเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ใหถื้อว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม  ใหผู้ต้รวจการแผ่นดินรายงาน
ต่อรฐัสภา  คณะรฐัมนตรี  หรือสภาทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้ง  แลว้แต่กรณี  และหากเป็นการกระท าผิดรา้ยแรง
ใหส้่งเรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ  โดยใหถื้อเป็น
เหตทุี่จะถกูถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา  สรรหา  กลั่นกรอง  หรือแต่งตัง้บุคคลใด  เขา้สู่ต  าแหน่งที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการใช้
อ านาจรฐั  รวมทัง้การโยกยา้ย  การเลื่อนต าแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษบคุคลนัน้  จะตอ้ง
เป็นไปตามระบบคณุธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ย 
 
 มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี ้ ให้ผู ้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หนา้ที่เสนอแนะหรือใหค้ าแนะน าในการจดัท าหรือปรบัปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง 
และส่งเสริมให้ผู ้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตส านึกในด้าน
จริยธรรม  รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผูท้ี่รบัผิดชอบใน     
การบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรมมีลกัษณะรา้ยแรงหรือมีเหตอุนัควร
เชื่อไดว้่าการด าเนินการของผูร้บัผิดชอบจะไม่เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม  ผูต้รวจการแผ่นดินจะไต่สวน
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได ้
 
 มาตรา ๓๐๔ ใหด้ าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
หนึ่งปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนญูนี ้  
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ค่านิยมหลัก  (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

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

๑. การยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
 ๒. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสตัย ์ และรบัผิดชอบ 
 ๓. การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนส์ว่นตน  และไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น 
 ๔. การยืนหยดัท าในสิ่งที่ถกูตอ้ง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 

๕. การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
๖. การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
๘. การยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

 ๙. การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
  
 
 

●●●●●●●●●●●●●●● 
 
 
ส านกัสง่เสรมิมาตรฐานจรยิธรรม 
ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน 
โทร. ๐๒ ๒๙๙๓๕๙๘ 
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗๑๗๔๙ 
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ปัจจัยทีค่วรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

 
๑.  พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒  คือ 
 (๑)  คณุธรรม  ไดแ้ก่  สจุริต  เที่ยงตรง  เสียสละ  อดทน  ฝึกตน  มีระเบียบ 
 (๒)  หลกัการท างาน  ไดแ้ก่  เพียบพรอ้มความรูกุ้ศโลบาย  ขยายสมัพนัธป์ระสาน 
 (๓)  คุณค่า  ได้แก่  รบัผิดชอบ  ท าหน้าที่เพื่ อหน้าที่ให้ส  าเร็จทันการณ์  ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
ผลประโยชนข์องแผ่นดินและความถกูตอ้ง  เป็นธรรม 
 

๒.  ทศพิธราชธรรม  คือ  การให้รกัษาความประพฤติให้สงบเรียบรอ้ย  เสียสละ  ซื่อตรง  อ่อนโยน  
ความเพียร  ไม่โกรธ  ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  อดทน  การปฏิบติัไม่ใหผ้ิดจากที่ถกูที่ควร 
 

๓.  ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ได้แก่ 
 (๑)  การใชอ้  านาจรฐัตอ้งค านึงถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์ สิทธิ  และเสรีภาพ 
 (๒)  บุคคลเสมอกนัในกฎหมาย 
 (๓)  การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได ้
 (๔)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 (๕)  บุคคลมีสิทธิไดร้บัทราบขอ้มลูของหน่วยราชการ 
 (๖)  บุคคลมีสิทธิมีสว่นรว่มในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ 
 (๗)  ท างานตามกฎหมายเพื่อรกัษาผลประโยชนส์ว่นรวม 
 (๘)  ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  การตัดสินใจ  
การเมือง  รวมทัง้การตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั 
 

๔.  วิสัยทัศนข์องแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้แก่ 
 (๑)  เป็นระบบที่สรา้งประโยชนใ์หป้ระชาชนและประเทศชาติ 
 (๒)  เป็นที่เชื่อถือศรทัธาของประชาชน 
 (๓)  เป็นระบบที่มีความรบัผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชน 
 (๔)  เป็นระบบที่ เข้มแข็ง  ทนทานต่ออุปสรรค  กล้าหาญต่อสู้  เพื่อคุณธรรม  มีเกียรติภูมิ                
และมีศกัดิศ์รี 
 (๕)  เป็นระบบที่ทนัสมยั  ทนัโลก  ทนัการณ ์
 (๖)  เป็นระบบที่มีวฒันธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 
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๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
ได้แก่ 
 (๑)  เกิดประโยชนส์ขุของประชาชน 
 (๒)  เกิดผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจของรฐั 
 (๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั 
 (๔)  ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
 (๕)  มีการปรบัปรุงภารกิจของสว่นราชการใหท้นัต่อสถานการณ ์
 (๖)  ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 
 (๗)  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอย่างสม ่าเสมอ 
 

๖.  ค่านิยมสร้างสรรคข์องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ  ค่านิยมที่พึงประสงคส์  าหรบัการยึดถือปฏิบติัในการท างานของเจา้หนา้ที่     
ของรฐัในปัจจบุนั  ๕  ประการ  ไดแ้ก่ 
 (๑)  กลา้ยืนหยดัท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง  หมายถึง 
         -  ยึดมั่นในความถกูตอ้ง  ความชอบธรรม 
         -  เสียสละ 
         -  ยึดหลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
         -  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 
 (๒)  ซื่อสตัยแ์ละมีความรบัผิดชอบ  หมายถึง 
         -  ปฏิบติัหนา้ที่อย่างตรงไปตรงมา 
         -  แยกเรื่องสว่นตวัออกจากหนา้ที่การงาน 
         -  มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อประชาชน  ต่อการปฏิบัติงาน  ต่อองคก์ร  และต่อการ
พฒันาปรบัปรุงระบบราชการ 
 (๓)  โปรง่ใส  ตรวจสอบได ้ หมายถึง 
         -  ปรบัปรุงกลไกการท างานขององคก์รใหม้ีความโปร่งใส 
         -  ใหป้ระชาชนตรวจสอบความถกูตอ้งได ้
         -  เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 (๔)  ไม่เลือกปฏิบติั  หมายถึง 
         -  บรกิารประชาชนดว้ยความเสมอภาค  เนน้ความสะดวก  รวดเรว็  ประหยดั  และถกูตอ้ง 
         -  ใชท้รพัยากรของทางราชการใหคุ้ม้ค่าเสมือนหนึ่งการใชท้รพัยากรของตนเอง 
                     -  เนน้การท างานโดยยึดผลลพัธเ์ป็นหลกั  มีการวดัผลลพัธแ์ละค่าใชจ้่าย 
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 (๕)  มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน  หมายถึง 
         -  ท างานใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด  เกิดผลดีแก่หน่วยงานและสว่นรวม 
         -  ใชท้รพัยากรของทางราชการใหคุ้ม้ค่าเสมือนหนึ่งการใชท้รพัยากรของตนเอง 
         -  เนน้การท างานโดยยดึผลลพัธเ์ป็นหลกั  มีการวดัผลลพัธแ์ละค่าใชจ้่าย 
 

๗.  หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อทีมุ่่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 

๘.  พฤติกรรมทีพึ่งประสงคส์ าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
 พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ ในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นกัวิชาการ  เช่น 

๑. การท่ีเจา้หนา้ที่ของรฐัไม่ไดก้ระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบไุว ้ (Nonfeasance) 
๒. การท่ีเจา้หนา้ที่ของรฐักระท านอ้ยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบไุวห้รือกระท าการที่ก่อใหเ้กิดความ 

บกพรอ่ง  สญูเสีย  หรือเสียหายแก่ทางราชการ  (Malfeasance) 
 ๓.   การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว ้ 
(Overfeasance) 
 ๔.   การที่เจา้หนา้ที่ของรฐักระท าการตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย  แต่ใชว้ิธีการที่ผิดกฎหมาย  
(Misfeasance) 
 ๕.   การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย  แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ            
หรือเป็นที่รูจ้กักนัในอีกนยัหนึ่งว่า  Conflict of interest / Gray area 
 

๙.  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ     
การเป็นขา้ราชการ 
  ขอ้ ๒  ขา้ราชการพลเรือนพึงใชว้ิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย ์ 
และไม่แสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไวก้็พึงปฏิบติัตามจรรยา
วิชาชีพนัน้ดว้ย 
  ขอ้ ๓  ขา้ราชการพลเรือนพงึมีทศันคติที่ดี  และพฒันาตนเองใหม้ีคณุธรรมและจริยธรรม  
รวมทัง้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ที่ราชการมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 
 



- ๒๐ - 
 
 

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ ๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค           
และปราศจากอคติ 
  ข้อ ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่ นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ                
และประชาชนเป็นส าคญั 

ขอ้ ๖  ขา้ราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลาและใชเ้วลาราชการใหเ้ป็น
ประโยชนต่์อทางราชการอย่างเต็มที่ 
  ขอ้ ๗  ขา้ราชการพลเรือนพึงดูแลรกัษาและใชท้รพัยส์ินของทางราชการอย่างประหยัด
คุม้ค่า  โดยระมดัระวงัมิใหเ้สียหาย  หรือสิน้เปลืองเยี่ยงวิญญชูนจะพงึปฏิบติัต่อทรพัยส์ินของตนเอง 
 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 
  ขอ้ ๘  ขา้ราชการพลเรือนพึงมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหค้วามร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  
รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชนต่์อการพฒันางานในความรบัผิดชอบดว้ย 
  ขอ้ ๙  ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชา    
ทัง้ในดา้นการปฏิบติังาน  ขวญัก าลงัใจ  สวสัดิการ  และยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา
ตลอดจนปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตผุลที่ถกูตอ้งตามท านองคลองธรรม 
  ข้อ ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริม
สนบัสนนุใหเ้กิดความสามคัคีรว่มแรงรว่มใจในบรรดาผูร้ว่มงานในการปฏิบติัหนา้ที่เพื่อประโยชนส์ว่นรวม 
  ขอ้ ๑๑  ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวขอ้งด้วยความ
สภุาพ  มีน า้ใจ  และมนษุยสมัพนัธอ์นัดี 
  ขอ้ ๑๒  ขา้ราชการพลเรือนพงึละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
 

  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ       
ดว้ยความเป็นธรรม  เอือ้เฟ้ือ  มีน า้ใจ  และใชก้ิริยาวาจาที่สภุาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชีแ้จงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหรือบคุคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องนัน้ๆ ต่อไป 
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  ขอ้ ๑๔  ขา้ราชการพลเรือนพงึประพฤติตนใหเ้ป็นที่เชื่อถือของบคุคลทั่วไป 
  ขอ้ ๑๕  ขา้ราชการพลเรือนพึงละเวน้การรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก         
การปฏิบติัหนา้ที่ราชการนัน้  หากไดร้บัไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดที่รบัไว้   
มีมลูค่าเกินปกติวิสยัก็ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็  เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๑.  หวัหนา้ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน หวัหนา้คณะท างาน 

      บคุคลสว่นทอ้งถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย     
๒.  ผูอ้  านวยการส านกักฎหมายและระเบียบทอ้งถิ่น   คณะท างาน 

      กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

๓.  ผูอ้  านวยการสว่นกฎหมายและระเบียบการบรหิารงานบคุคล คณะท างาน 

      สว่นทอ้งถิ่น 

     ส านกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น 

      กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

๔.  ผูอ้  านวยการสว่นมาตรฐานวินยั  อทุธรณแ์ละรอ้งทกุข ์  คณะท างาน 

     ส านกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น 

      กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 
๕.  นางบณุยรตัน ์  สขุจิตต ์     คณะท างาน 

      ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาญจนบรุี    

      จงัหวดักาญจนบรุี 
๖.  นายนพคณุ   ดิลกภากรณ ์     คณะท างาน 

      ปลดัเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า   
      อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์  จงัหวดัสมทุรปราการ  

๗.  นายเชือ้   ฮั่นจินดา      คณะท างาน 

      ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหินตัง้   
      อ าเภอเมืองนครนายก  จงัหวดันครนายก  

๘.  ผูอ้  านวยการสว่นมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล  คณะท างานและเลขานุการ 
     ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน 

      บคุคลสว่นทอ้งถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
๙.  นายชยัวฒัน ์ จิตตเมตตากลุ     คณะท างานและผูช้่วยเลขานกุาร 
        เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบคุคล  ๗ ว   
      ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน 

      บคุคลสว่นทอ้งถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
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๑๐. นายสมพร   คลา้ยนก     คณะท างานและผูช้่วยเลขานกุาร 
       เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบคุคล  ๗ ว 
       ส  านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน 

       บคุคลสว่นทอ้งถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
๑๑. นายกีรติ   บญุการณ ์ คณะท างานและผูช้่วยเลขานกุาร 
        เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบคุคล  ๖ ว 
       ส  านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน 

        บคุคลสว่นทอ้งถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
๑๒.  นางวรางคณา   องัศไุพศาล     คณะท างานและผูช้่วยเลขานกุาร 
         เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบคุคล  ๖ ว 
         ส  านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน 

         บคุคลสว่นทอ้งถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
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คณะผู้จดัท า 
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คณะผูจ้ดัท า 
นายวฒุิพงศ ์ ธนพาณิชยว์ฒันา ผูอ้  านวยการส่วนมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายขจรเกียรติ   รกัพานิชมณี  เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบุคคล ๘ ว 
     ส านกังาน ก.ถ.สป.มท. 
นายชยัวฒัน ์ จิตตเมตตากลุ  เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบุคคล  ๗ ว 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายสมพร คลา้ยนก  เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบุคคล  ๗ ว 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายกีรติ บญุการณ ์  เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบุคคล  ๖ ว 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นางวรางคณา องัศไุพศาล  เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบุคคล  ๖ ว  
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นางสาวยพุา สายแกว้  เจา้หนา้ที่วิเคราะหง์านบุคคล   
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
 
 
 
 
สว่นมาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
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