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ค าน า 

 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหน่ึง          
ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทัง้การด าเนินการทาง
การเมืองท่ีขาดความโปร่งใส  ไม่มีคณุธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจท่ีล้มเหลว  
จึงมีบทบัญญัติท่ีมุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม   โดยก าหนด              
ในหมวด ๑๓  จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  หมวด ๑๓  มาตรา ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ง              
ทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ  ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท  
และเพื่อให้การบงัคบัใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ ก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือ         ไม่ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท าความผิดทางวินัย  และในมาตรา ๒๘๐                 ได้
ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจดัท าหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรม 
  ส านักงานผู้ ตรวจการแผ่นดิน  จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจ า  เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหลักการและแนวทางปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นเคร่ืองก ากับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบตัิงานอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม                                        
  ทัง้นี ้  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั  ๓  ส่วน  ได้แก่ 
  ๑.  มาตรฐานทางจริยธรรม 
  ๒.  กลไกและระบบในการด าเนินการ  เพื่อให้การบงัคบัใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ขัน้ตอนการลงโทษ 
  โดยกระทรวงมหาดไทยได้จดัตัง้คณะท างานเพื่อจดัท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึน้  จ านวน ๑ คณะ  ประกอบด้วย  ผู้แทนจากส านกังาน ก.ถ.  ผู้แทนจาก            กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะท างานจึงได้จัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึน้  
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดเป็นแนวทางในการจัดท าประมวลจริยธรรมฯ ของหน่วยงาน
ตนเองได้  และส านักงาน ก.ถ. ได้จัดท าคู่มือแนวทางจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่น  เพื่อแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือ  ในการศึกษา
และจดัท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
  จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบบันีจ้ะอ านวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามสมควร  และจะมีคณุค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 

ส านกังาน ก.ถ. 
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย        
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ส่วนที่  ๑ 
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
กรอบของประมวลจริยธรรม 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  ได้ก าหนด
กรอบของประมวลจริยธรรม  ประกอบด้วยสาระส าคญั  ๓  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบท่ี  ๑   มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยในส่วนนีส้ านกังานผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึง
มีหน้าท่ีเสนอแนะและแนะน าการจัดท าประมวลจริยธรรม  ได้ก าหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ๙  ประการท่ีหน่วยงานต่างๆ จะต้องก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน               
นอกเหนือจากนี ้ ประธาน ก.ถ.ได้ก าหนดเพิ่มเติมอีกหน่ึงประการเป็นข้อท่ี ๑๐  ทัง้นี ้ หากหน่วยงาน
ต้องการจะเพิ่มเติมอีกก็สามารถจะเพิ่มเติมได้ 
  องค์ประกอบท่ี  ๒   กลไกและระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 
  องค์ประกอบท่ี  ๓   ขัน้ตอนการลงโทษ 
 
แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
  ๑. พิจารณาจัดตัง้คณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฝ่ายข้าราชการประจ า  ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  และลกูจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และผู้แทนประชาชน 
  ๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  และลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าตัง้แต่เร่ิมต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัด
สมัมนาอบรม 

๓. ในการจัดท าประมวลจริยธรรมนัน้  จะ ต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทัง้  ๓  
องค์ประกอบข้างต้น   

      - องค์ประกอบท่ี ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องก าหนดให้มีค่านิยมหลกั ๙ 
ประการตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดไว้ด้วย  และเน่ืองจากในค่านิยมหลกัได้มีการก าหนดไว้ประการหน่ึงว่า  
การยึดมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร ดงันัน้ จึงต้องมีการก าหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย 
        - องค์ประกอบท่ี ๒   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อท าหน้าท่ีควบคุม  ก ากับดูแล  ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมในองค์กรของตน  พร้อมทัง้หน่วยงานท่ีจะท าหน้าท่ีเลขานุการในการด าเนินงาน                
อาทิเช่น  ส านกัปลดั  เป็นต้น  และก าหนดให้มีระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขัน้ตอน 
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         - องค์ประกอบท่ี ๓   ขัน้ตอนการลงโทษ  ควรก าหนดขัน้ตอนการลงโทษให้ชัดเจน          
กรณีท่ีเป็นการประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และเป็นความผิดทางวินยัหรือความผิดทางอาญาด้วย 
ควรก าหนดให้ไปด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  ส่วนกรณีท่ีมิใช่
ความผิดทางวินัยหรือทางอาญา  ก็ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการ         
ท่ีถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตัง้  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจาก
ต าแหน่ง  การเลื่อนขัน้เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ ฝ่าฝืนนั น้ปรับปรุง
ตนเองหรือได้ รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี   และเพื่อเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ ถูกลงโทษ                          
ควรก าหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออทุธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย 
  ๔. เมื่อได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว      
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นประกาศ  และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนทราบ  ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผย  ดงัตวัอย่างประกาศในส่วนท่ี ๒ 
  อย่างไรก็ตาม  สิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็นในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีด้วยกัน ๓ ประการ  คือ 

๑. การมีส่วนร่วมในการจดัท า : ร่วมคิด 
๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลกูจ้าง : ร่วมท า 
๓. การมีส่วนร่วมท่ีจะปฏิบตัิให้บงัเกิดผลสมัฤทธิ์ : ร่วมปฏิบตัิ 

  ทัง้นี ้ ส านกังาน ก.ถ.ได้จดัท าร่างประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นตวัอย่างในการจดัท าประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึน้  โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี ๒  แล้ว 
  อน่ึง  การจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๓๐๔  ท่ีก าหนด ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙           
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้ 
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ส่วนที่  ๒ 
ร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ร่าง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา  

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

พ.ศ. ...... 
_______________ 

 

  ตามท่ี ..................(ช่ือ อปท.)......................... ได้ประกาศมาตรฐานทางคณุธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ..................(ช่ือ อปท.).........................   ลงวันท่ี 
........................................  ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช 
๒๕๔๐  ไปแล้ว  นัน้  
 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บญัญัติ
ให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้
ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทัง้นี ้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดงักล่าว  ให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินยั  

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙     ....................................(ช่ือ อปท.)........................ จึงให้ยกเลิกประกาศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ.........                       
(ช่ือ อปท.).......แทน  เพื่อเป็นเคร่ืองก ากับความประพฤติของข้าราชการในสงักัด  ตามประมวลจริยธรรม
แนบท้ายนี ้

 

ทัง้นี ้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป 
 

      ประกาศ ณ วนัท่ี ......................... พ.ศ. ......... 

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

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

_______________ 
 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนีจ้ัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
๑. เป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั

บุคคล  และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของ ..........(ช่ือ อปท.).............  เพื่อให้              
การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้ รับบริการและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา       
ต่อประชาชน  และต่อสงัคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึน้  รวมทัง้เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 

ทัง้นี ้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตัิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบงัคบัอ่ืนๆอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้  

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ 
.................(ช่ือ อปท.)……………. 
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   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามญั  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  รวมถึงพนกังานจ้าง  และลกูจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า ............... 
(ช่ือ อปท.).............  
  ข้อ ๒  ให้ ....(นายก  อปท. .....)..... รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

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

  ข้อ ๓ ข้าราชการของ ..........(ช่ือ อปท.)............. ทุกคน  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงันี ้

(๑) การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
   (๒) การยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสตัย์  และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

       ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(๕) การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏบิตัิ 
(๗) การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบือน 
      ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และ   
       ตรวจสอบได้ 
 (๙) การยึดมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

             (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  
         ร่วมกันพฒันาชุมชนให้น่าอยู่คู่คณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
         สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
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ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   
  ข้อ ๔  ข้ า ร า ช ก า ร ข อ ง . . . ( ช่ื อ  อ ป ท . ) . . . ต้ อ ง จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ช าติ  ศ า ส นา                                    
และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบตัิ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี                    
เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗  ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี 
  ข้อ ๘  ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ ๙ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย                  
มีอธัยาศยั 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี             
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บงัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านัน้ 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจน
ไม่รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง                                   เพื่อ
ประโยชน์ต่างๆอนัอาจเกิดจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี 
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  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ...(ช่ือ อปท.)...ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
ด้วยความสภุาพ   มีน า้ใจ  มีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี  ต้องไม่ปิดบงัข้อมลูท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานของเพื่อน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
ส่วนที่ ๓ 

             จรรยาวิชาชีพ   (ถ้ามี) 
  ข้อ ๑๕ ..........(ระบุบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   อาทิเช่น จรรยาบรรณของ
แพทย์ พยาบาล   วิศวกร ครู  หรือ..................  เพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมส าหรับบุคลากรท่ีเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพดงักล่าวในองค์กร) ........... 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๖ ให้ .....(ส านักปลัด ...................).... มีหน้าท่ีควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ีดงันี ้
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลกูฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้ เพื่อรายงานผล
ให้......(นายก อปท.  .............)......... หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทัง้นี ้ โดยอาจมีผู้ ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามท่ี....(นายก  อปท.  ...............)..........  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่า................(นายก  
อปท.  ....................)...หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นัน้ตามควร                   
อาจยื่นเร่ืองโดยไม่ต้องผ่าน....(นายก  อปท.  ...........)...หรือคณะกรรมการจริยธรรม   ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้ 
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   (๔) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา      
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง                   
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี ้ อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนขัน้เงินเดือน  
ตัง้กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นัน้ จะกระท ามิได้          
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖)ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านกัปลดั 
   (๗)....(อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร)..... 
  ข้อ ๑๗ ให้ .....(นายก  อปท.  .............).........แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้         
เพื่อควบคมุ ก ากับ ให้มีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี ้
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซ่ึงเป็นข้าราชการ ท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน
............(ช่ือ  อปท.)...........ท่ีได้รับเลือกตัง้จากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ............(ช่ือ  
อปท.)...........นัน้  จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอช่ือ
และคดัเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้..........(หัวหน้าส านักปลัด........... ............ )........ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตัง้ผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน   
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี  ดงันี ้
   (๑)  ควบคมุ  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรม
นีใ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดแูลให้มีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อทุธรณ์  การลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี ้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   

- ๙ -  



 

   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       
มีอ านาจหน้าท่ี  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท  ชีแ้จงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสงักัด         
มาชีแ้จงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนีม้าชีแ้จง  หรือให้ถ้อยค า  
หรือให้ส่งเอกสารและหลกัฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคบัประมวลจริยธรรมนี ้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับ เร่ือง  ให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสดุ 
   (๖)  ส่งเร่ืองให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเร่ืองนัน้เป็น
เร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา     
มิให้ผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นัน้ 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้  หรือตามท่ีผู้ ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทาง 
ปกครองมาใช้บงัคบั 
    

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ .....(นายก  อปท.  ..........).... เป็นผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตจูุงใจ ความส าคญั
และระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ           
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการ
พิจารณา  

- ๑๐ -  



 
ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินยั  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่งลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้
ด าเนินการทางวินยั   
  ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙          
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินยั  และการรักษา
วินยั  และการด าเนินการทางวินยั  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้ รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนัน้               
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัท่ีอาจท าให้ผลของการสั่งการนัน้เปลี่ยนแปลงไป   
 
 

หมวด ๔ 
ขัน้ตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้อง  
หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตัง้  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง               
การเลื่อนขัน้เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสัง่ให้ผู้ ฝ่าฝืนนัน้ปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพฒันาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  
แล้ว  ให้ ..........(ช่ือ อปท.)............. ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสัง่ดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า 
  ข้อ ๒๗  ผู้ ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของ ..............(ช่ือ อปท.).................  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัได้ทราบการลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
     
 
 

 - ๑๑ -  



 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้  พร้อมด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล                     
ส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ ๓๐ .....(อื่นๆตามท่ีเห็นสมควร)..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๒ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 
 



ประธานกรรมการ 
ปลดั / รองปลดั (๑ คน)  

 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จดัตัง้ขึน้เพื่อควบคมุ  และก ากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอ านาจหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการขึน้  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓  ส่วนท่ี ๑  ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๑๔ - 

 

กรรมการ 
ข้าราชการซ่ึง
ด ารงต าแหน่ง
สายงาน
ผู้บริหาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
ข้าราชการ           
ซ่ึงไม่ได้ด ารง
ต าแหน่ง 
สายงาน
ผู้บริหาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒิุ 
ภายนอก 
 (๒  คน) 



 
 

แผนภาพขัน้ตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
- ๑๕ -  

 

แต่งตัง้คณะท างานฯ 

คณะท างานฯ 
จดัท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

คณะท างานมีหน้าท่ี 
๑. จดัท าประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการท่ีจะน าไปสู่การปฏิบตัิ) 
๒.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากข้าราชการ  และลกูจ้าง  
ประชาชน  ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้อง 
๓.  เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
๔.  ผลกัดนัประมวลฯสู่ความส าเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  
ติดประกาศ 

 

คณะท างานฯ 
น ามาแก้ไขปรับปรุง 

คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า 



 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 
 มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ                  
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึน้ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง  จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การ
บงัคบัใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงาน
ต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือสภาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี  และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรง
ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ  โดยให้ถือเป็น
เหตท่ีุจะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา  สรรหา  กลัน่กรอง  หรือแต่งตัง้บุคคลใด  เข้าสู่ต าแหน่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
อ านาจรัฐ  รวมทัง้การโยกย้าย  การเลื่อนต าแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนัน้  จะต้อง
เป็นไปตามระบบคณุธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวด้วย 
 
 มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี ้ ให้ผู้ ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าท่ีเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจดัท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง 
และส่งเสริมให้ผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  มีจิตส านึกในด้าน
จริยธรรม  รวมทัง้มีหน้าท่ีรายงานการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ ท่ีรับผิดชอบใน     
การบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีท่ีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลกัษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควร
เช่ือได้ว่าการด าเนินการของผู้ รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวน
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 
 
 มาตรา ๓๐๔ ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  ให้แล้วเสร็จภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้  
 
 
 

- ๑๖ - 
 



 
 

ค่านิยมหลัก  (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

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

๑. การยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสตัย์  และรับผิดชอบ 
 ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ๔. การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏบิตัิ 
๖. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

 ๙. การยึดมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  
 
 

●●●●●●●●●●●●●●● 
 
 
ส านกัส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม 
ส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
โทร. ๐๒ ๒๙๙๓๕๙๘ 
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗๑๗๔๙ 
 
 
 

- ๑๗ - 



 
ปัจจัยที่ควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

 
๑.  พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน  ตัง้แต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒  คือ 
 (๑)  คณุธรรม  ได้แก่  สจุริต  เท่ียงตรง  เสียสละ  อดทน  ฝึกตน  มีระเบียบ 
 (๒)  หลกัการท างาน  ได้แก่  เพียบพร้อมความรู้กศุโลบาย  ขยายสมัพนัธ์ประสาน 
 (๓)  คุณค่า  ได้แก่  รับผิดชอบ  ท าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ีให้ส าเร็จทันการณ์  ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง  เป็นธรรม 
 

๒.  ทศพิธราชธรรม  คือ  การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย  เสียสละ  ซ่ือตรง  อ่อนโยน  
ความเพียร  ไม่โกรธ  ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  อดทน  การปฏิบตัิไม่ให้ผิดจากท่ีถูกท่ีควร 
 

๓.  ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ได้แก่ 
 (๑)  การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สทิธิ  และเสรีภาพ 
 (๒)  บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
 (๓)  การเลือกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 
 (๔)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 (๕)  บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมลูของหน่วยราชการ 
 (๖)  บุคคลมสีิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี 
 (๗)  ท างานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 (๘)  ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  การตัดสินใจ  
การเมือง  รวมทัง้การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 

๔.  วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้แก่ 
 (๑)  เป็นระบบท่ีสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
 (๒)  เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 (๓)  เป็นระบบท่ีมีความรับผดิชอบและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน 
 (๔)  เป็นระบบท่ีเข้มแข็ง  ทนทานต่ออุปสรรค  กล้าหาญต่อสู้   เพื่อคุณธรรม  มีเกียรติภูมิ                
และมีศกัดิ์ศรี 
 (๕)  เป็นระบบท่ีทนัสมยั  ทนัโลก  ทนัการณ์ 
 (๖)  เป็นระบบท่ีมีวฒันธรรมท่ีมุ่งความเป็นเลิศของงาน 

 
- ๑๘ - 



 
๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้แก่ 
 (๑)  เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 
 (๒)  เกิดผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 (๓)  มีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔)  ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น 
 (๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ 
 (๖)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 (๗)  มีการประเมินผลการปฏบิตัิราชการอย่างสม ่าเสมอ 
 

๖.  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าท่ี    
ของรัฐในปัจจุบนั  ๕  ประการ  ได้แก่ 
 (๑)  กล้ายืนหยดัท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  หมายถึง 
         -  ยึดมัน่ในความถกูต้อง  ความชอบธรรม 
         -  เสียสละ 
         -  ยึดหลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
         -  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 
 (๒)  ซ่ือสตัย์และมีความรับผดิชอบ  หมายถึง 
         -  ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา 
         -  แยกเร่ืองส่วนตวัออกจากหน้าท่ีการงาน 
         -  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ต่อประชาชน  ต่อการปฏิบัติงาน  ต่อองค์กร  และต่อการ
พฒันาปรับปรุงระบบราชการ 
 (๓)  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง 
         -  ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
         -  ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
         -  เปิดเผยข้อมลูข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 (๔)  ไม่เลือกปฏิบตัิ  หมายถึง 
         -  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เน้นความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยดั  และถูกต้อง 
         -  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหน่ึงการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
                     -  เน้นการท างานโดยยึดผลลพัธ์เป็นหลกั  มกีารวดัผลลพัธ์และค่าใช้จ่าย 

- ๑๙ - 
 



 (๕)  มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน  หมายถึง 
         -  ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด  เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
         -  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหน่ึงการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
         -  เน้นการท างานโดยยึดผลลพัธ์เป็นหลกั  มีการวดัผลลพัธ์และค่าใช้จ่าย 
 

๗.  หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 

๘.  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
 พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นกัวิชาการ  เช่น 

๑. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหน่ึงสิ่งใดตามท่ีกฎหมายระบุไว้  (Nonfeasance) 
๒. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งท่ีกฎหมายระบุไว้หรือกระท าการท่ีก่อให้เกิดความ 

บกพร่อง  สญูเสีย  หรือเสียหายแก่ทางราชการ  (Malfeasance) 
 ๓.   การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการในสิ่งท่ีท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าท่ีกฎหมายระบุไว้  
(Overfeasance) 
 ๔.   การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการตามวตัถุประสงค์ของกฎหมาย  แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมาย  
(Misfeasance) 
 ๕.   การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการท่ีอาจจะไม่ผิดกฎหมาย  แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ            
หรือเป็นท่ีรู้จกักันในอีกนยัหน่ึงว่า  Conflict of interest / Gray area 
 

๙.  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ     
การเป็นข้าราชการ 
  ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์  
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบตัิตามจรรยา
วิชาชีพนัน้ด้วย 
  ข้อ ๓  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทศันคติท่ีดี  และพฒันาตนเองให้มีคณุธรรมและจริยธรรม  
รวมทัง้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้ปฏิบตัิหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 
 

- ๒๐ - 
 



 

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ ๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบตัิหน้าท่ีราชการด้วยความสจุริต  เสมอภาค           และ
ปราศจากอคติ 
  ข้อ ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยนัหมัน่เพียร ถูกต้องสมเหตผุล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ                และ
ประชาชนเป็นส าคญั 

ข้อ ๖  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 
  ข้อ ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยดั
คุ้มค่า  โดยระมดัระวงัมิให้เสียหาย  หรือสิน้เปลืองเยี่ยงวิญญชูนจะพึงปฏิบตัิต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ ร่วมงาน 
  ข้อ ๘  ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ งานการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทัง้ในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  
รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพฒันางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙  ข้าราชการพลเรือนซ่ึงเป็นผู้บงัคบับญัชาพึงดแูลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา    ทัง้
ในด้านการปฏิบัติงาน  ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาด้วยหลกัการและเหตผุลท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  ข้อ ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกือ้กูลกันในทางท่ีชอบ  รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เกิดความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ ร่วมงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความ
สภุาพ  มีน า้ใจ  และมนุษยสมัพนัธ์อนัดี 
  ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 
 

  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลงัความสามารถ       ด้วย
ความเป็นธรรม  เอือ้เฟือ้  มีน า้ใจ  และใช้กิริยาวาจาท่ีสภุาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบตัิ
ได้  หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบตัิ  ควรชีแ้จงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองนัน้ๆ ต่อไป 
   
 

- ๒๑ - 
   



  ข้อ ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 
  ข้อ ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมลูค่าเกิน
ปกติวิสยัท่ีวิญญชูนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ ซ่ึงอาจได้รับประโยชน์จาก         การ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการนัน้  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไว้    มี
มลูค่าเกินปกติวิสยัก็ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว  เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๒ -  
 



คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๑.  หวัหน้าส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน หวัหน้าคณะท างาน 

      บุคคลส่วนท้องถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย     
๒.  ผู้อ านวยการส านกักฎหมายและระเบียบท้องถิ่น   คณะท างาน 

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๓.  ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคล คณะท างาน 

      ส่วนท้องถิ่น 

     ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔.  ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินยั  อทุธรณ์และร้องทุกข์  คณะท างาน 

     ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๕.  นางบุณยรัตน์   สขุจิตต์     คณะท างาน 

      ปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี    

      จงัหวดักาญจนบุรี 
๖.  นายนพคณุ   ดิลกภากรณ์     คณะท างาน 

      ปลดัเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า   
      อ าเภอพระสมทุรเจดีย์   จงัหวดัสมทุรปราการ  

๗.  นายเชือ้   ฮัน่จินดา      คณะท างาน 

      ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหินตัง้   
      อ าเภอเมืองนครนายก  จงัหวดันครนายก  

๘.  ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  คณะท างานและเลขานุการ 
     ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

      บุคคลส่วนท้องถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
๙.  นายชยัวฒัน์  จิตตเมตตากุล     คณะท างานและผู้ ช่วยเลขานุการ 
        เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๗ ว   
      ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

      บุคคลส่วนท้องถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 

- ๒๓ - 
 



๑๐. นายสมพร   คล้ายนก     คณะท างานและผู้ ช่วยเลขานุการ 
       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๗ ว 
       ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

       บุคคลส่วนท้องถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
๑๑. นายกีรติ   บุญการณ์ คณะท างานและผู้ ช่วยเลขานุการ 
        เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๖ ว 
       ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

        บุคคลส่วนท้องถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
๑๒.  นางวรางคณา   องัศไุพศาล     คณะท างานและผู้ ช่วยเลขานุการ 
         เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๖ ว 
         ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

         บุคคลส่วนท้องถิ่น  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ๒๔ -  
 



คณะผู้จัดท า 
 
ท่ีปรึกษา 
นายประยูร พรหมพนัธุ์  ประธาน  ก.ถ. 
นายชยพล ธิติศกัดิ ์   หวัหน้าส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
 
คณะผู้จดัท า 
นายวฒิุพงศ์ ธนพาณิชย์วฒันา ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายขจรเกียรติ   รักพานิชมณ ี  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล ๘ ว 
     ส านกังาน ก.ถ.สป.มท. 
นายชยัวฒัน์ จิตตเมตตากุล  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๗ ว 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายสมพร คล้ายนก  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๗ ว 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายกีรติ บุญการณ์  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๖ ว 
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นางวรางคณา องัศไุพศาล  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล  ๖ ว  
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
นางสาวยุพา สายแก้ว  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล   
     ส านกังาน  ก.ถ.สป.มท. 
 
 
 
 
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ส านกังาน  ก.ถ.) 
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย 
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