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คํานํา 
 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มีสาระสําคัญประการหนึ่ง          
ที่มุงแกไขปญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม  รวมทั้งการดําเนินการทาง
การเมืองที่ขาดความโปรงใส  ไมมีคุณธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลว  
จึงมีบทบัญญัติที่มุงเนนการทําใหบานเมืองมีความโปรงใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยกําหนด              
ในหมวด ๑๓  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
  หมวด ๑๓  มาตรา ๒๗๙  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง              
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ  ใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเปน
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  และเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  
และเพื่อใหการบังคับใชมาตรการทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง กําหนดโทษของการฝาฝนหรือ         
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือเปนการกระทําความผิดทางวินัย  และในมาตรา ๒๘๐                 
ไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรม 
  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน  จึงไดแจงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) เรงรัดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประมวลจริยธรรมของฝายขาราชการประจํา  เพื่อใหขาราชการและลูกจาง      
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม                                        
  ทั้งนี้  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  ๓  สวน  ไดแก 
  ๑.  มาตรฐานทางจริยธรรม 
  ๒.  กลไกและระบบในการดําเนินการ  เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ข้ันตอนการลงโทษ 
  โดยกระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารางประมวลจริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขึ้น  จํานวน ๑ คณะ  ประกอบดวย  ผูแทนจากสํานักงาน ก.ถ.  ผูแทนจาก            
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  คณะทํางานจึงไดจัดทํารางประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น  
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดเปนแนวทางในการจัดทําประมวลจริยธรรมฯของหนวยงาน
ตนเองได  และสํานักงาน ก.ถ. ไดจัดทําคูมือแนวทางจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน



ทองถิ่น  เพื่อแจกจายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนคูมือ  ในการศึกษา
และจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
  จึงหวังเปนอยางยิ่งวา  คูมือฉบับนี้จะอํานวยประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามสมควร  และจะมีคุณคายิ่งแกเจาหนาที่ของรัฐและผูที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 
 

สํานักงาน ก.ถ. 
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย       

ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
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สวนที่  ๑ 
กรอบและแนวทางการจดัทําประมวลจริยธรรม 
 
กรอบของประมวลจริยธรรม 
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  ไดกําหนด
กรอบของประมวลจริยธรรม  ประกอบดวยสาระสําคัญ  ๓  องคประกอบ  ไดแก 
  องคประกอบที่  ๑   มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยในสวนนี้สํานักงานผูตรวจการแผนดินซึ่ง
มีหนาที่เสนอแนะและแนะนําการจัดทําประมวลจริยธรรม  ไดกําหนดใหมีคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม   ๙   ประการที่หนวยงานตางๆ  จะตองกําหนดไวในประมวลจริยธรรมของหนวยงาน               
นอกเหนือจากนี้  ประธาน ก.ถ.ไดกําหนดเพิ่มเติมอีกหนึ่งประการเปนขอที่ ๑๐  ทั้งนี้  หากหนวยงาน
ตองการจะเพิ่มเติมอีกก็สามารถจะเพิ่มเติมได 
  องคประกอบที่  ๒   กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
  องคประกอบที่  ๓   ข้ันตอนการลงโทษ 
 
แนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม 
  ๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นฝายขาราชการประจํา  ซึ่งประกอบดวยผูบริหารทองถิ่น  ขาราชการ  และลูกจางในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และผูแทนประชาชน 
  ๒. เปดโอกาสใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ขาราชการ  และลูกจางในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ประชาชน  ไดมีสวนรวมในการจัดทําตั้งแตเร่ิมตนดวยวิธีการระดมสมองหรือจัด
สัมมนาอบรม 

๓ .  ในการจัดทําประมวลจริยธรรมนั้น   จะตองใหมีองคประกอบครบถวนทั้ง  ๓  
องคประกอบขางตน   

      - องคประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม อยางนอยจะตองกําหนดใหมีคานิยมหลัก ๙ 
ประการตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนดไวดวย  และเนื่องจากในคานิยมหลักไดมีการกําหนดไวประการหนึ่งวา  
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดใหมีจรรยาวิชาชีพขององคกรดวย 
        - องคประกอบที่ ๒   กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม  ควรกําหนดใหมี
คณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อทําหนาที่ควบคุม  กํากับดูแล  สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับ
ประมวลจริยธรรมในองคกรของตน  พรอมทั้งหนวยงานที่จะทําหนาที่เลขานุการในการดําเนินงาน                
อาทิเชน  สํานักปลัด  เปนตน  และกําหนดใหมีระบบบังคับใชประมวลจริยธรรมอยางเปนขั้นตอน 



- ๒ - 
 
         - องคประกอบที่ ๓   ข้ันตอนการลงโทษ  ควรกําหนดขั้นตอนการลงโทษใหชัดเจน          
กรณีที่เปนการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  และเปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาดวย 
ควรกําหนดใหไปดําเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  สวนกรณีที่มิใช
ความผิดทางวินัยหรือทางอาญา  ก็ใหดําเนินการตามควรแกกรณี  เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการ         
ที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจาก
ตําแหนง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุง
ตนเองหรือได รับการพัฒนาแลวแตกรณี   และเพื่อเปนการผดุงความเปนธรรมแก ผูถูกลงโทษ                  
ควรกําหนดใหสามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรตนเองไดดวย 
  ๔. เมื่อไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสร็จเรียบรอยแลว      
ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําเปนประกาศ  และแจงใหขาราชการ และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกคนทราบ  ยึดถือเปนแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และใหติด
ประกาศโดยเปดเผย  ดังตัวอยางประกาศในสวนที่ ๒ 
  อยางไรก็ตาม  ส่ิงที่สําคัญและจําเปนในการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  มีดวยกัน ๓ ประการ  คือ 

๑. การมีสวนรวมในการจัดทํา : รวมคิด 
๒. การมีสวนรวมตองมาจากความตองการของขาราชการหรือลูกจาง : รวมทํา 
๓. การมีสวนรวมที่จะปฏิบัติใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ : รวมปฏิบัติ 

  ทั้งนี้  สํานักงาน ก.ถ.ไดจัดทํารางประมวลจริยธรรมเพื่อเปนตัวอยางในการจัดทําประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๒  แลว 
  อนึ่ง  การจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
เรงจัดทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๓๐๔  ที่กําหนด ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙           
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

สวนที่  ๒ 
รางประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ราง 

ประกาศองคการบรหิารสวนจังหวัด /เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล/เมอืงพัทยา  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  

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

_______________ 
 

  ตามที่ ..................(ชื่อ อปท.)......................... ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ..................(ชื่อ อปท.).........................   ลงวันที่ 
........................................  ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๔๐  ไปแลว  นั้น  
 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติ
ใหมีประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี้  การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย  

 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙     ....................................(ชื่อ อปท.)........................ จึงใหยกเลิกประกาศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ.........                     
(ชื่อ อปท.).......แทน  เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรม
แนบทายนี้ 

 

ทั้งนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

      ประกาศ ณ วนัที ่......................... พ.ศ. ......... 
 
           (........................................) 
               นายก...........(อปท.).............................. 
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ราง 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  

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

_______________ 
 
 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ ..........(ชื่อ อปท.).............  เพื่อให              
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา       
ตอประชาชน  และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ขอ ๑ ในประมวลจรยิธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ 
.................(ชื่อ อปท.)……………. 
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   “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถิ่น  ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ  
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถิ่น  รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจํา ............... 
(ชื่อ อปท.).............  
  ขอ ๒  ให ....(นายก  อปท. .....)..... รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจรยิธรรม 

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานิยมหลกั 
สําหรบัขาราชการ  ของ ..........(ชื่อ อปท.)............. 

 

  ขอ ๓ ขาราชการของ ..........(ชื่อ อปท.)............. ทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
   (๒) การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสาํนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี 

       ผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยนืหยดัทําในสิง่ที่ถกูตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถกูตอง และไมบิดเบือน 
      ขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ   
       ตรวจสอบได 
 (๙) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

             (๑๐) การสรางจิตสาํนึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองทีดี่  
         รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให 
         สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
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สวนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชพีขององคกร 

   
  ขอ ๔  ข า ร า ช ก า ร ข อ ง . . . ( ชื่ อ  อปท . ) . . .ต อ ง จ ง รั ก ภั ก ดี ต อ ช า ติ  ศ า สน า                     
และพระมหากษัตริย 
  ขอ ๕ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี                    
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ ๗  ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 
  ขอ ๘  ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ ๑๐ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย                  
มีอัธยาศัย 
  ขอ ๑๑ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่             
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจน
ไม รั บของขวัญ  ของกํ านั ล  ห รือประ โยชน อ่ื น ใดจากผู ร อ ง เ รี ย น  ห รื อ บุคคลที่ เ กี่ ย ว ข อ ง                    
เพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให
ตามประเพณี 
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  ขอ ๑๔ ขาราชการของ...(ชื่อ อปท.)...ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
สวนที่ ๓ 

             จรรยาวชิาชพี   (ถามี) 
  ขอ ๑๕ ..........(ระบุบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   อาทิเชน จรรยาบรรณของ
แพทย พยาบาล   วิศวกร ครู  หรือ..................  เพื่อใชบังคับเพิ่มเติมสําหรับบุคลากรที่เปนผูประกอบ
วิชาชีพดังกลาวในองคกร) ........... 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนที่ ๑   

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

  ขอ ๑๖ ให .....(สํานักปลัด ...................).... มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผล
ให......(นายก อปท.  .............)......... หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่....(นายก  อปท.  ...............)..........  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา................(นายก  
อปท.  ....................)...หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร                   
อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน....(นายก  อปท.  ...........)...หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 
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   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา      
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวาง                   
ถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงนิเดอืน  
ต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได          
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาทีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
   (๖ )  ดํา เนินการอื่ นตามที่ กํ าหนดในประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่
คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงใน
สํานักปลัด 
   (๗)....(อ่ืนๆ ตามทีเ่หน็สมควร)..... 
  ขอ ๑๗ ให .....(นายก  อปท.  .............).........แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น         
เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการซึ่งดํารงตาํแหนงบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการใน............(ชื่อ  อปท.)...........ที่ไดรับเลือกตั้ง
จากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของ............(ชื่อ  อปท.)...........นั้น  จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน   
   ให..........(หัวหนาสํานักปลัด.......................)........ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินยัมากอน   
  ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี ้
   (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
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   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย       
มีอํานาจหนาที่  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอืน่ของรัฐ  หรือหาง
หุนสวน บริษทั  ชี้แจงขอเทจ็จริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่วของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกดั         
มาชี้แจงหรือใหถอยคาํเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนีม้าชี้แจง  หรือใหถอยคํา  
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเ ร่ือง   ใหคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปน
เร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา     
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใชบังคับ 
    

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจรยิธรรม 

  ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให .....(นายก  อปท.  ..........).... เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ  ๑๙   ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาํคญั
และระดับตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ           
ในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการ
พิจารณา  
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ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ             
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ ส่ังยุติเร่ือง แตหากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๑๙  ส่ังลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยให
ดําเนินการทางวินัย   
  ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙          
ขอ ๒๐ และขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษา
วินัย  และการดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผู รับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น               
เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง  
หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง               
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  
แลว  ให ..........(ชื่อ อปท.)............. ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
จริยธรรมของ ..............(ชื่อ อปท.).................  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
    ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  
  ขอ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคล                     
สวนทองถิ่น  และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
  ขอ ๓๐ .....(อ่ืนๆตามที่เหน็สมควร)..... 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานกรรมการ
ปลัด / รองปลดั (๑ คน)  
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องคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุม  และกํากับใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง  มีองคประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  คณะทํางานจัดทํารางประมวลจริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม   และอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการขึ้น  รายละเอียดปรากฏอยูในหมวด ๓  สวนที่ ๑  ขอ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการ
ดํารงตําแหนง

บริหาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ
ขาราชการ     
ที่ไมไดดํารง
ตําแหนง
บริหาร  
(๒ คน)

กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอก 
 (๒  คน) 
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แผนภาพขัน้ตอนการจัดทําประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

แตงตั้งคณะทาํงานฯ 

คณะทํางานฯ 
จัดทําประมวลจริยธรรม 

เสนอ
ผูบริหารพิจารณา 

คณะทํางานมหีนาที ่
๑. จัดทําประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการทีจ่ะนําไปสูการปฏิบัติ) 
๒.  รับฟงความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากขาราชการ  และลูกจาง  
ประชาชน  ตลอดจนผูเกี่ยวของ 
๓.  เสนอประมวลฯตอผูบริหาร 
๔.  ผลักดันประมวลฯสูความสําเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเปนอยางอื่น

ลงนามประกาศ/ 
แจงทุกคนทราบ  
ติดประกาศ 

 

คณะทํางานฯ 
นํามาแกไขปรับปรุง

คณะกรรมการขาราชการ
สวนทองถิ่น  

ชวยเหลือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐ 
 
 มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง   ขาราชการ                  
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการ
บังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการกระทําผิด
ทางวินัย  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  ใหผูตรวจการแผนดินรายงาน
ตอรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี  และหากเปนการกระทําผิดรายแรง
ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ  โดยใหถือเปน
เหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา  สรรหา  กลั่นกรอง  หรือแตงตั้งบุคคลใด  เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใช
อํานาจรัฐ  รวมทั้งการโยกยาย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนั้น  จะตอง
เปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 
 
 มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจ
หนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง 
และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  และเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดาน
จริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบใน     
การบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
 ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม  ผูตรวจการแผนดินจะไตสวน
และเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 
 
 มาตรา ๓๐๔ ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
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คานิยมหลัก  (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

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

๑. การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตสาํนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
 ๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 ๔. การยนืหยดัทําในสิง่ที่ถกูตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศยั และไมเลือกปฏิบัติ 
๖. การใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
๘. การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  
 
 

●●●●●●●●●●●●●●● 
 
 
 
 
 
สํานักสงเสริมมาตรฐานจริยธรรม 
โทร. ๐๒ ๒๙๙๓๕๙๘ 
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗๑๗๔๙ 
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ปจจัยที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพจิารณา 
จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

 
๑.  พระบรมราโชวาทแกขาราชการพลเรือน  ต้ังแตป  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒  คือ 
 (๑)  คุณธรรม  ไดแก  สุจริต  เที่ยงตรง  เสยีสละ  อดทน  ฝกตน  มีระเบียบ 
 (๒)  หลกัการทํางาน  ไดแก  เพียบพรอมความรูกุศโลบาย  ขยายสัมพันธประสาน 
 (๓)  คุณคา  ไดแก  รับผิดชอบ  ทําหนาที่เพื่อหนาที่ใหสําเร็จทันการณ  ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
ผลประโยชนของแผนดินและความถูกตอง  เปนธรรม 
 

๒.  ทศพิธราชธรรม  คือ  การใหรักษาความประพฤติใหสงบเรียบรอย  เสียสละ  ซื่อตรง  ออนโยน  
ความเพียร  ไมโกรธ  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  อดทน  การปฏิบัติไมใหผิดจากที่ถูกที่ควร 
 

๓.  ปรัชญาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ไดแก 
 (๑)  การใชอํานาจรัฐตองคาํนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธ ิ และเสรีภาพ 
 (๒)  บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
 (๓)  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทาํมิได 
 (๔)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ 
 (๕)  บุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลของหนวยราชการ 
 (๖)  บุคคลมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที ่
 (๗)  ทาํงานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม 
 (๘)  สงเสริม / สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจ  
การเมือง  รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 

๔.  วิสยัทัศนของแผนปฏริูประบบบรหิารภาครฐั  ไดแก 
 (๑)  เปนระบบที่สรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ 
 (๒)  เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 (๓)  เปนระบบที่มีความรับผิดชอบและเปนทีพ่ึ่งของประชาชน 
 (๔)  เปนระบบที่เขมแข็ง  ทนทานตออุปสรรค  กลาหาญตอสู  เพื่อคุณธรรม  มีเกียรติภูมิ                
และมีศักดิ์ศรี 
 (๕)  เปนระบบที่ทนัสมยั  ทนัโลก  ทันการณ 
 (๖)  เปนระบบที่มีวฒันธรรมที่มุงความเปนเลิศของงาน 
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๕.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
ไดแก 
 (๑)  เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 (๒)  เกิดผลสมัฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 (๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔)  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกนิความจําเปน 
 (๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 (๖)  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 (๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 

๖.  คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐหรือจรรยาขาราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ  คานิยมที่พึงประสงคสําหรับการยึดถือปฏิบัติในการทํางานของเจาหนาที่    
ของรัฐในปจจุบัน  ๕  ประการ  ไดแก 
 (๑)  กลายนืหยัดทําในสิ่งทีถู่กตอง  หมายถึง 
         -  ยึดมั่นในความถูกตอง  ความชอบธรรม 
         -  เสยีสละ 
         -  ยึดหลกัวิชาและจรรยาวิชาชพี 
         -  ไมโอนออนตามอทิธพิลใด 
 (๒)  ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ  หมายถึง 
         -  ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา 
         -  แยกเรือ่งสวนตัวออกจากหนาที่การงาน 
         -  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ตอประชาชน  ตอการปฏิบัติงาน  ตอองคกร  และตอการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
 (๓)  โปรงใส  ตรวจสอบได  หมายถงึ 
         -  ปรับปรุงกลไกการทาํงานขององคกรใหมีความโปรงใส 
         -  ใหประชาชนตรวจสอบความถกูตองได 
         -  เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย 
 (๔)  ไมเลือกปฏิบัติ  หมายถงึ 
         -  บริการประชาชนดวยความเสมอภาค  เนนความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกตอง 
         -  ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง 
                     -  เนนการทาํงานโดยยึดผลลัพธเปนหลกั  มีการวัดผลลพัธและคาใชจาย 
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 (๕)  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง 
         -  ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด  เกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม 
         -  ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง 
         -  เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก  มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย 
 

๗.  หลักธรรมหรือคําสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุงใหคนประพฤติตนเปนคนดี 
 

๘.  พฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับการกระทําผิดและไมผิดกฎหมาย 
 พฤติกรรมการใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบหรือผิดทํานองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นักวิชาการ  เชน 

๑. การที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว  (Nonfeasance) 
๒. การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทํานอยกวาสิ่งที่กฎหมายระบุไวหรือกระทําการที่กอใหเกิดความ 

บกพรอง  สูญเสีย  หรือเสียหายแกทางราชการ  (Malfeasance) 
 ๓.   การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการในสิ่งที่ทําเกินขอบเขตอํานาจหนาที่กฎหมายระบุไว  
(Overfeasance) 
 ๔.   การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการตามวัตถุประสงคของกฎหมาย  แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย  
(Misfeasance) 
 ๕.   การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการที่อาจจะไมผิดกฎหมาย  แตผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ            
หรือเปนที่รูจักกันในอีกนัยหนึ่งวา  Conflict of interest / Gray area 
 

๙.  ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
  จรรยาบรรณตอตนเอง 
  ขอ ๑  ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับ     
การเปนขาราชการ 
  ขอ ๒  ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  
และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพนั้นดวย 
  ขอ ๓  ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม  
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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  จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
  ขอ  ๔   ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต   เสมอภาค           
และปราศจากอคติ 
  ขอ ๕  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ  
รอบคอบ   รวดเร็ว   ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุผล   โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ                
และประชาชนเปนสําคัญ 

ขอ ๖  ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 
  ขอ ๗  ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด
คุมคา  โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย  หรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 

  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน 
  ขอ ๘  ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหความรวมมือ
ชวยเหลือกุลมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทํางาน  และการแกปญหารวมกัน  
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 
  ขอ ๙  ขาราชการพลเรือนซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา    
ทั้งในดานการปฏิบัติงาน  ขวัญกําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
  ขอ ๑๐  ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 
  ขอ ๑๑  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของดวยความ
สุภาพ  มีน้ําใจ  และมนุษยสัมพันธอันดี 
  ขอ ๑๒  ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
 

  จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
  ขอ ๑๓  ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ       
ดวยความเปนธรรม  เอื้อเฟอ  มีน้ําใจ  และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน  เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถ
ปฏิบัติได  หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยัง
หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ ตอไป 
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  ขอ ๑๔  ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ขอ ๑๕  ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ  หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจาก         
การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับไว   
มีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
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คณะทํางานจัดทํารางประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
๑.  หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน หัวหนาคณะทํางาน 
      บุคคลสวนทองถิ่น  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
๒.  ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น   คณะทํางาน 
      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
๓.  ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคล คณะทํางาน 
      สวนทองถิ่น 
     สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
๔.  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย  อุทธรณและรองทุกข  คณะทํางาน 
     สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
๕.  นางบุณยรัตน   สุขจิตต     คณะทํางาน 
      ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี    
      จังหวัดกาญจนบุรี 
๖.  นายนพคุณ   ดิลกภากรณ     คณะทํางาน 
      ปลัดเทศบาลตําบลแหลมฟาผา   
      อําเภอพระสมุทรเจดีย   จังหวัดสมุทรปราการ  
๗.  นายเชื้อ   ฮั่นจินดา      คณะทํางาน 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง   
      อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  
๘.  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  คณะทํางานและเลขานุการ 
     สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
      บุคคลสวนทองถิ่น  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
๙.  นายชัยวัฒน  จิตตเมตตากุล     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
        เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล  ๗ ว   
      สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
      บุคคลสวนทองถิ่น  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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๑๐. นายสมพร   คลายนก     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
       เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล  ๗ ว 
       สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
       บุคคลสวนทองถิ่น  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๑. นายกีรติ   บุญการณ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
        เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล  ๖ ว 
       สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
        บุคคลสวนทองถิ่น  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๒.  นางวรางคณา   อังศุไพศาล     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
         เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล  ๖ ว 
         สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
         บุคคลสวนทองถิ่น  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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คณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
นายประยูร พรหมพันธุ  ประธาน  ก.ถ. 
นายชยพล ธิติศักดิ์   หัวหนาสํานักงาน  ก.ถ.สป.มท. 
 
คณะทํางาน 
นายวุฒพิงศ ธนพาณิชยวฒันา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
     สํานักงาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายชัยวฒัน จิตตเมตตากุล  เจาหนาทีว่ิเคราะหงานบุคคล  ๗ ว 
     สํานักงาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายสมพร คลายนก  เจาหนาทีว่ิเคราะหงานบุคคล  ๗ ว 
     สํานักงาน  ก.ถ.สป.มท. 
นายกีรติ บุญการณ  เจาหนาทีว่ิเคราะหงานบุคคล  ๖ ว 
     สํานักงาน  ก.ถ.สป.มท. 
นางวรางคณา อังศุไพศาล  เจาหนาทีว่ิเคราะหงานบุคคล  ๖ ว  
     สํานักงาน  ก.ถ.สป.มท. 
นางสาวยพุา สายแกว  เจาหนาทีว่ิเคราะหงานบุคคล   
     สํานักงาน  ก.ถ.สป.มท. 
 
 
 
 
 
สวนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  (สํานกังาน  ก.ถ.) 
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค  แขวงราชบพธิ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท/โทรสาร  ๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘ 
 


