
 

จริยธรรมทองถิน่ 
----- 

 
โดย 

ประวิทย เปร่ืองการ 

น.บ., ร.ม., Ph.D. 

ผูชํานาญการพิเศษดานวินัย 

 



 
     ที่มา : จริยธรรมทองถิ่น 

 
      ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒   

      ๓. ประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 

      ๔. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕. ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๖. จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๕๖ 



 

 
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๑.๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐   

     ๑.๒ มีทั้งส้ิน ๒๗๙ มาตรา 

     ๑.๓ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติวา 

           “รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาว” 



 

๒. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ๒.๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒   

      ๒.๒ มีผลใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  

      ๒.๓ มีท้ังส้ิน ๒๒ มาตรา 

      ๒.๔ สาระสําคัญของกฎหมาย มีดังน้ี 

    (๑) กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐในฝาย  

                  บริหาร (ม.๕) 

   (๒) กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําประมวลจริยธรรม (ม.๖) 

   (๓) กําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  

                  (ก.ม.จ.) (ม.๘) 



 

 

  ๒.๔ หนาท่ีและอํานาจของ ก.ม.จ. (ม.๑๓-๑๔) 

  ๒.๕ การรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐและนําจริยธรรมไป

ใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล (ม.๑๙) 

  ๒.๖ การกําหนดระยะเวลาการจัดทําประมวลจริยธรรม และการ

รับรองผลใชบังคับประมวลจริยธรรมเดิม (ม.๒๑-๒๒) 



 

   

          มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือ

หลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีผลใชบังคับอยู

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไม

ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมีการกําหนดประมวล

จริยธรรม หรือหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัติน้ี 



 

           มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑการ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งจะตอง
ประกอบดวย 

  (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (๒) ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

  (๓) กลาตัดสินใจและกระทําในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรม 

  (๔) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมี
จิตสาธารณะ 

  



 

 (๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

 (๗) ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทาง

ราชการ 

 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง ใหใชเปนหลักสําคัญใน

การจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐท่ีจะกําหนดเปน

หลักเกณฑในการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับสภาพคุณงาม

ความดีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดถือสําหรับการปฏิบัติงานการตัดสิน

ความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระทําหรือไมควรกระทํา ตลอดจนการ

ดํารงตนในการกระทําความดีและละเวนความชั่ว   



 

 

๓. จริยธรรมผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. จริยธรรมสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 
       ทั้ง ๒ ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕   

       (๑) มีผลใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕  

       (๒) สาระสําคัญเหมือนกันเกือบทุกประการ  

             แตกตางเพียง 

    ๑) ผูบริหารทองถิ่น มี ๑๒ ขอ  

    ๒) สมาชิกสภาทองถิ่น มี ๑๓ ขอ 

 



 

๕. จริยธรรมผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นที่มี 

    สาระเดียวกัน ดังน้ี 
 

      ๕.๑ ตองยึดมั่นในสถาบันหลกัของประเทศ อนัไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

           (๑) ปกปอง ดูแล และยึดถือประโยชนของชาติเปนสําคัญ พิทักษรักษาไวซึ่งเอกราชและ 

                อธิปไตยของชาติ และไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติ 

                ของชาติ 

           (๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และเคารพความแตกตาง 

                ของแตละศาสนา 

           (๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  

           (๔) ยึดมั่นและธํารงไวซึง่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

                ประมุข 

           (๕) เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตนตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร 

                 ไทยทุกประการ (ขอ ๓) 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

      ๕.๒ พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาํนึกท่ีดี และรับผิดชอบตอหนาท่ี โดย 

อยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

           (๑) ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อรับใชประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความ 

    รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลกันิติธรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

    และปราศจากอคติ 

           (๒) ไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงของตน ไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควร 

                ไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรบัตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทาง 

                ทรัพยสินหรือไมก็ตาม                 

           (๓) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรบัทรัพยสนิ หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรบัตนเองหรือผูอื่นใน 

                 ประการท่ีอาจทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาท่ี  

           (๔) ไมรวมมือหรือสนับสนนุการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

           (๕) ไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพือ่เพือ่ใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อ 

                 ผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

 
 



 

           (๖) ไมกระทําการใดท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกยีรติศักด์ิของการดํารงตําแหนง      

           (๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาท่ีบกพรองหรือผิดพลาด (ขอ๔) 

 

    ๕.๓ พึงกลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม โดยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

           (๑) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความยุติธรรม เปนกลาง และปราศจากอคติ โดยไมหว่ันไหวตอ 

                 อิทธิพล แรงกดดัน หรือกระแสสงัคม อนัมิชอบดวยกฎหมาย 

           (๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไมใชชองวางทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชนสําหรับตนเองหรือ 

                 ผูอ่ืน 

           (๓) คํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ 

           (๔) ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางท่ีผิด การฉอฉล หลองลวง หรือ 

                การกระทําอืน่ใดท่ีทําใหราชการเสียหาย ตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

           (๕) เปดเผยหรือใหขอมูลขาวสารอนัอยูในความรับผิดชอบของตน อยางถูกตอง  

                ครบถวน และไมบิดเบือน แกประชาชน (ขอ ๕) 

 



 

     ๕.๔ พึงยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และ 

มีจิตสาธารณะ โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

           (๑) มีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ และตองถือเอาประโยชนของ 

    ประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

           (๒) ไมกระทําการอนัเปนการขัดกนัระหวางประโยชนสวนตนกบัประโยชนสวนรวม ไมวา  

    โดยทางตรงหรือทางออมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมและกฎหมาย 

           (๓) ไมนําขอมูลขาวสารอนัเปนความลับของทางราชการ ซึ่งตนไดมาในระหวางอยูใน 

                ตําแหนงไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกเอกชน ท้ังในระหวางการดํารงตําแหนงและเมื่อ 

                พนจากตําแหนง 

           (๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนสวนรวมของ 

                 ประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

           (๕) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบโดยมุงหมายใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกัน 

                อยางเปนธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง (ขอ ๖) 

 



 

     ๕.๕ พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

           (๑) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถโดยมุงผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีมีคุณภาพ  

                 โปรงใส และตรวจสอบได 

           (๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน 

                 ของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 

           (๓) อุทิศเวลาแกราชการ ไมเบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทําการอื่นใด 

                 เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 

           (๔) เอาใจใสทุกขสขุและรบัฟงเรือ่งราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลือ 

                 อยางเรงดวนและเทาเทียมกัน 

           (๕) รักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมาย 

           (๖) รักษาทรัพยสนิของราชการและใชทรัพยสนิของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

                อยางประหยัด คุมคา ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไมจาํเปน และไม 

                นําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน (ขอ ๗) 

 



 

 

     ๕.๖ พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

           (๑) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เสมอภาค เทาเทียม ปราศจากอคติ และไมเลือก 

                 ปฏิบัติโดยใชความรูสึกหรือความสัมพันธสวนตัว หรือเหตุผลของความแตกตางทาง 

                 เชือ้ชาติ ถ่ินกําเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการทางกายภาพ สุขภาพ  

                 หรือสถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม รวมท้ังเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

           (๒) ปฏิบัติตอประชาชน ผูรวมงาน และผูเกี่ยวของอยางใหเกียรติ 

           (๓) ไมใชสถานะหรือตําแหนงของตนเขาไปกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ  

                 การดําเนินงาน การบรรจ ุแตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และ 

                 การดําเนินการทางวินัย หรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึง่มีตําแหนงหรือ 

                 เงินเดือนประจํา พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  

                 รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ (เฉพาะผูบริหาร..ท้ังนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติ 

                 ตามหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมาย) 



 

            (๔) ไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผูใกลชิดกาวกาย หรือ 

                  แทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองหรือผูอ่ืน 

            (๕) ปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกจิกับหนวยงานของรฐัตามระเบียบ และ 

                 ขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ (ขอ ๘) 

 

     ๕.๗ พึงดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลกัษณของทางราชการ โดยอยางนอยตอง

ดํารงตน ดังตอไปนี้ 

            (๑) รักษาจรรยาของตนใหดี นอมนําพระบรมราโชวาท หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 

                  พอเพียง และหลักคําสอนทางศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต 

            (๒) เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี ดวยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง 

                  เครงครัด 

            (๓) ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัวและโดย 

                  หนาท่ีความรับผิดชอบตอสาธารณชน 

      



 

 

            (๔) เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมอันดีงาม  

                  รวมท้ังรักษาเอกลกัษณของความเปนชาติไทย 

            (๕) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอนัไม 

                 สุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสยีดสีบุคคลใด 

            (๖) วางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  

                  อาชีพ หรือการงานของตนเอง คูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลใดในครอบครัวของตน  

                  มีลกัษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  

            (๗) ไมรับของขวัญ ของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอืน่ และจะตอง 

                  ดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย  

                  เวนแตเปนการรับจากการใหโดยธรรมจรรยาและการรบัท่ีมีบทบัญญัติแหง 

                  กฎหมายใหรับได 

 



 

            (๘) ไมกระทําการมีลักษณะอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเปนเหตุทําให 

                  ผูถูกกระทําไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี โดย 

                  ผูถูกกระทําอยูในภาวะจํายอมตองยอมรับในการกระทํานั้น และไมนําความสัมพันธ 

                  ทางเพศท่ีตนมีตอบุคคลใดมาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงําใหใชดุลพินิจในการ 

                  ปฏิบัติหนาท่ีอันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด 

            (๙) ไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความ 

                 ประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธา 

                 ของประชาชน (ขอ ๙) 

 

     ๕.๘ (เฉพาะสมาชิกสภาทองถ่ิน) พึงรักษาไวและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ินและมติของท่ีประชุมโดยเครงครัด โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

            (๑) ตองรักษาไวซึ่งชื่อเสยีงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไมกระทําการใด ๆ อัน 

                 อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกยีรติภูมิของประเทศชาติและสภาทองถ่ิน 

             



 

           (๒) ตองกลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหนาท่ีโดย 

                 ปราศจากอคติใด ๆ  

           (๓) ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือวาจาอนัไมสุภาพ มี 

                 ลักษณะเปนการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสี หรือใสรายปายสบีคุคลใด หรือนําเอา 

                 เรือ่งท่ีเปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในท่ีประชุม หรือท่ีอื่นใด 

           (๔) ตองไมแสดงอาการขมขู อาฆาตมาดราย หรือใชกําลังประทุษรายตอบุคคลอ่ืนในท่ี 

                ประชุม บริเวณสภา หรือท่ีอ่ืนใด 

           (๕) ตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยคํานึงถึงการตรงตอเวลาและตองไมขาดการ 

                ประชุมโดยไมจําเปน เวนแตในกรณีเจ็บปวย หรือมีเหตุสุดวิสัย 

           (๖) ตองพิจารณาขอบัญญัติ ญัตติ กระทู หรือเรื่องรองทุกขท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ิน  

                ประเทศชาติ และประชาชนสวนรวมโดยเร็ว 

           (๗) ตองพิจารณาและใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของ 

                กฎหมาย โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล 

                ดังกลาวดวย 



 

 

           (๘) ตองระมัดระวังการปฏิบติังาน หรือการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลใกลชิดมิใหมีการ 

                 กระทําใด ๆ อันเปนท่ีเสื่อมเสียแกสภาทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

           (๙) พึงเสนอขอมูลตอท่ีประชุมหรือตอสาธารณะ เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีทําใหราชการ 

                 ผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย การใชอาํนาจในทางท่ีผิด และการทุจริตประพฤติมิชอบ 

                 ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคลากรขององคกรปกครองสวน 

                 ทองถ่ิน 

           (๑๐) ตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ใหเกียรติและ 

                   เคารพตอสถานท่ี และสาํรวมกิริยาวาจาในท่ีประชุม 

           (๑๑) ผูใดทราบถึงขอเท็จจริงท่ีอาจทําใหตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ใหผู 

                  นัน้แจงประธานสภาทราบ (ขอ ๑๐) 



 

 

     ๕.๙ พึงปฏิบัติงานตามหนาท่ีและอํานาจ  

            (๑) ผูบริหารทองถ่ิน : ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให 

            (๒) สมาชิกสภาทองถ่ิน : สภาทองถ่ิน เพื่อใหการตราขอบัญญัติทองถ่ิน  

           การบริหารราชการสวนทองถ่ิน การจดัทําบริการสาธารณะ และการใชจายงบประมาณ

ใหมีประสิทธิภาพสูงสดุ เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหา และความเสี่ยงทาง

จริยธรรม ภูมิสังคม ความเปนอยูและวิถีของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณอีนัดีงาม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินอยางยัง่ยืน

(ขอ ๑๐ และ ๑๑) 

     ๕.๑๐ ใหบุคคล ขาราชการ พนกังาน ลูกจางและผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ี (ผูบริหารทองถ่ิน/สภา

ทองถ่ิน) แตงต้ัง เปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานยึดถือปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้ดวย (ขอ ๑๑ และ ๑๒) 

     ๕.๑๑ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ (ขอ ๑๒ และ ๑๓) 



 

๕. จริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ๕.๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕   

      ๕.๒ มีผลใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  

      ๕.๓ มีท้ังส้ิน ๘ ขอ 

      ๕.๔ แบงเปน ๒ ลักษณะ คือ 

    (๑) จริยธรรมหลัก มี ๗ ขอ 

    (๒) จริยธรรมท่ัวไป มี ๙ ขอ 

      ๕.๕ ใหใชกับพนักงานสวนทองถิ่น ไดแก อบจ. เทศบาล อบต. และ
เมืองพัทยา ยกเวน กทม. 

            



 

     ๑. พนักงานสวนทองถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังตอไปน้ี 

 ก. จริยธรรมหลัก ๗ ประการ 
                (๑) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุข โดยยึดถือผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยูใน 

กรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย  

                (๒) ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติหนาที่อยาง 

ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและทาํนองคลองธรรม โปรงใส และมีจิตสํานึกที่ดี 

     (๓) กลาตัดสินใจและกระทาํในสิ่งทีถู่กตองชอบธรรม และกลาแสดง 

ความคิดเห็น คัดคาน หรือเสนอใหมีการลงโทษผูทีท่าํสิ่งไมถูกตอง 

     (๔) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิต 

สาธารณะ 

     (๕) มุงผลสัมฤทธ์ิของงานและภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

 
 



 

      (๖) ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติโดย 

การใชความรูสึกหรือความสัมพันธสวนตัวหรือเหตุผลความแตกตางทางเช้ือชาติ  

ศาสนา เพศ อายุ สภาพรางกาย สถานะของบุคคลหรือฐานทางเศรษฐกิจสังคม 

      (๗) ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ  

ดวยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเปนพนักงานสวนทองถ่ิน รวมทั้งปฏิบัติตนเปน 

พลเมืองดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. จริยธรรมท่ัวไป ๙ ประการ 
                 (๑) ยึดม่ันธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 

                 (๒) ดูแลรักษาและใชทรพัยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา  

และระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหาย  

                 (๓) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย และมีอัธยาศัยที่ดี 

      (๔) มุงบริการประชาชน และแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

      (๕) จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ตองคํานึงถึง 

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

      (๖) ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนอันอยูในความ 

รับผิดชอบของตนอยางถูกตอง ครบถวน และไมบิดเบือน 

      (๗) เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ังยืน 

      (๘) ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน 

บุคคลและประโยชนสวนรวม 

      (๙) ตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไม 

กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 



 

     ๒. หากพนักงานสวนทองถิ่นผูใดจะตองยึดถือหรือปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎหมายหรือขอบังคับอื่นใดท่ีกําหนดไว 

โดยเฉพาะ นอกจากจะตองรักษาจริยธรรมตามประกาศน้ีแลว จะตองยึด 

มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพน้ันดวย 

     ๓. การจัดทํากระบวนการรักษาจริยธรรม แนวทางการจัดทํา 

ขอกําหนดจริยธรรม เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมใหสอดคลอง 

เหมาะสมแกบทบาทภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของแตละองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น รวมท้ังหลักเกณฑการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชใน 

  



 

กระบวนการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด 

     ๔. ใหกรรมการยึดถือปฏิบัติตามประกาศน้ีดวย 

     ๕. ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

รักษาการตามประกาศน้ี และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับ 

การปฏิบัติตามประกาศน้ี 

 

      ประธาน ก.ถ. 

      ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  



 

๖. จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       ๖.๑ มาตรฐานกลางของ ก.ถ. ขอ ๓๒ วรรค ๒  ใหนําจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครูมาใชบังคับกับครูทองถิ่นโดยอนุโลม 

       ๖.๒ ขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๕๖  

       ๖.๓ มีท้ังส้ิน ๕ ดาน ๙ ขอ ดังน้ี 

           (๑) จรรยาบรรณตอตนเอง 

    (๒) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

    (๓) จรรณยาบรรณตอผูรับบริการ 

    (๔) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

    (๕) จรรยาบรรณตอสังคม 

            



 

           (๑) จรรยาบรรณตอตนเอง 

          ๑) ครูตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  

บุคลิกภาพ วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม  

และการเมืองอยูเสมอ 

    (๒) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

          ๒) ครูตองรักษาศรัทธา ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอ

วิชาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

    (๓) จรรณยาบรรณตอผูรับบริการ 

          ๓) ครูตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ให

กําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

     



 

  ๔) ครูตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยท่ี 

ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็ม 

ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  ๕) ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทาง 

กาย วาจา และจิตใจ 

  ๖) ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทาง 

กาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ 

  ๗) ครูตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดย 

ไมเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 



 

    (๔) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

          ๘) ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

    (๕) จรรยาบรรณตอสังคม 

          ๙) ครูพึงประพฤติปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และ 

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม  

รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

 

                           ขอบคุณครับ... 



 

แนวคิดการปฏิบัติราชการยุคปจจุบัน 
 

     ๑. ประเทศไทยกาวเขาสูยุค THAILAND 4.0 

     ๒. ทุกภาคสวนตองชวยและกาวเดินไปพรอมกันเพ่ือเขาสูยุคดังกลาว 

     ๓. การปฏิบัติราชการตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาํงานใหมหมด ใหเปน 

         ยุคแหง DIGITAL  

     ๔. การทํางานแบบเดิม ๆ เปนยุค ANALOG ไมสามารถทาํใหประเทศไทยเปน 

         ยุค 4.0 ได 

     ๕. หากไมอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาํงานใหมได “ตองไมเขาไปยุง 

         เกี่ยวกับราชการ เพราะไมเชนนั้นแลว จะตองเจอกับสิ่งที่ไมคาดฝน”   
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