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ค าน า 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหา
การผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส 
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านายที่ล้มเหลว  จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้
บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการจึงเป็นมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยถูกต้อง โปร่งใส  อันส่งผลให้การพัฒนาบ้านเมืองเข้าสู่ความเจริญก้าวหน้า เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ประจ าปี ๒๕๕๘  ขึ้น  เพ่ือให้ข้าราชการ และลูกจ้างได้ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป 

 
 
 
       คณะกรรมการจริยธรรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

สารบัญ 
 

หน้า 
 

ค าน า 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ๑  
 
หมวดที่ ๑     บททั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒    มาตรฐานจริยธรรม ๒ 
 ส่วนที่ ๑    มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการ ๒ 
 ส่วนที่ ๒   จรรยาบรรณวิชาชพีขององค์กร ๒ 
 ส่วนที่ ๓   จรรยาบรรณวิชาชพีผู้บริหาร ๓ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู ๔ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์ ๕ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพของนักกฎหมาย ๕ 
หมวดที่ ๓ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ๖ 
 ส่วนที่ ๑   กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ๖ 
 ส่วนที่ ๒  ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ๗ 
หมวดที่ ๔   ขั้นตอนลงโทษ ๘ 
 บทเฉพาะกาล ๙ 
 องค์ประกอบคณะกรรมการทางจริยธรรม ๙ 
  
ภาคผนวก 
 แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม  
 แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 ค่านิยมหลัก  
 ปัจจัยที่ควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา  
 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
 ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  จังหวัดสกลนคร  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
************************* 

 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็น 
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  เพ่ือให้ การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต   
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  และต่อสังคม  
ตามล าดับ  

๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเหล่า 
             “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  ข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง  
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            “คณะกรรมการจริยธรรม”   หมายถึง   คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเหล่า 
ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 

 



 

  

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 
ข้อ ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

            (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
            (๓)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
            (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
            (๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
            (๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
            (๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
            (๘)  การมุ่งผลส าฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
            (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
            (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
                                                                     

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ

เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ

เสียสละทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  

ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัย 



 

  

ข้อ๑๑  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องรักษา   และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวัญ
ของก านัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติ หน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 
ความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

 
ส่วนที่ ๓ 

จรรยาวิชาชีพ  (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๑๕  ระบุบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  เช่น  จรรยาบรรณของแพทย์  พยาบาล  วิศวกร  ครู  เพ่ือ

บังคับเพ่ิมเติมส าหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในองค์กร 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร 
(๑)  มุ่งม่ันท างานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 
(๒)  มีเมตตากรุณา  และพึงยึดพรหมวิหาร 4  เป็นหลัก 
(๓)  ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี  เป็นต้นว่า  ตรงต่อเวลา  ไม่เอาเวลาราชการไปท างานส่วนตัว    
        น าของหลวงไปใช้  พูดจา  กิริยา  แต่งกายให้เรียบร้อย 
(๔)  ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคกับผู้ที่มาติดต่อ 
(๕)  พึงหมั่นศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นผู้ที่ทันสมัย 
(๖)  ไม่ใช้กลวิธีหรืออิทธิพล  เพ่ือหาประโยชน์ส่วนตัวให้เหนือกว่าข้าราชการอ่ืน 
(๗)  พึงรักษาความลับของผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๘)  พึงรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหน่วยงานไม่ปัดความผิดไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
        คือกล้ารับผิด  ไม่ใช่คอบแต่รับชอบ 
(๙)  พึงอดทนด้วยความเยือกเย็นต่อค าพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตรทุกชนิด 
(๑๐)  พึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
(๑๑)  พึงระมัดระวังค าพูด  ไม่ดุด่าคนอ่ืนต่อหน้าคนทั้งหลาย  แต่ยกย่องความคิดที่ปรากฏต่อหน้าผู้อื่นเมื่อมี 
          โอกาส 
(๑๒)  พึงงดเว้นอบายมุขทั้งปวง  อันจะท าให้สังคมรังเกียจตามวัฒนธรรมไทย 
(๑๓)  พึงสุภาพอ่อนโยนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่ว ๆ ไป 
(๑๔)  ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 
(๑๕)  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน  เช่น  เรี่ยไรขอบริจาคเงิน  เป็นต้น 

 



 

  

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(๑)  เลื่อมใสการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๒)  ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ  ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอ่ืน 
(๓)  ตั้งใจสั่งสอนศิษย์  และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่  อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์   
        จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้ 
(๔)  รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  ห้ามประพฤติการใด ๆ  อาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติ 
        และ ชื่อเสียงของครู 
(๕)  ถือปฏิบัติตามระเบียบ  และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา  และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับ 
        บัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 
(๖)  ถ่ายทอดวิชาความรู้  โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอ าพราง  ไม่น าหรือยอมให้น าผลงานทางวิชาการของตน 
       ไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษยชาติ 
(๗)  ให้เกียรติต่อผู้อื่นทางวิชาการด้วย  ไม่น าผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนและไม่เบียดบัง 
        ใช้แรงงานหรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(๘)  ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรม  ไม่แสวงหาประโยชน์  
        ส าหรับตนเอง  หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
(๙)  สุภาพเรียบร้อย  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  รักษาความลับของศิษย์ผู้ร่วมงาน  และของสถาน 
       ศึกษา 
(๑๐)  รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน 
              
               นอกจากครูจะยึดมั่นในระเบียบคุรุสภา  ว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู
ดังกล่าวแล้ว  ควรจะประพฤติตามจรรยาบรรณในหัวข้อต่อไปนี้อีกด้วย 
              (๑)  พึงหึงหวงเสรีภาพในการค้นคว้าหาความรู้  และเสรีภาพในการสอนตามทัศนะของตนนอกจากนั้น
จะต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เหมือนบุคคลอื่น 
              (๒)  พึงท าให้นักเรียนเป็นตัวของตนเอง  ช่วยให้นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองขึ้นอย่างเต็มที่
ตามเนื้อหาวิชาที่ครูมีหน้าที่สอน  ท าให้ผู้เรียนตระหนักได้ว่า  เรียนรู้เพื่อพึ่งตนเองได้  ช่วยเหลือผู้อื่นได้  เรียนรู้ที่
จะรัก  เมตตา  ให้อภัย  และเรียนรู้ที่จะให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างเป็นประโยชน์กับโลก 
              (๓)  พึงร่วมมือกับครูอ่ืน ๆ  เพ่ือให้อาชีพครูมีความคล่องตัวในทางปฏิบัติและเพ่ือให้อาชีพครูได้บริการ
สังคมตามเปูาหมาย 
              (๔)  พึงถือว่างานสอนเป็นอาชีพ ไม่ใช่ธุรกิจ พึงระลึกเสมอว่า เด็กได้อะไรบ้างในการมาเรียนวันหนึ่ง ๆ
คุ้มค่าที่ต้องเสียเวลา  เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
              (๕)  พึงงดเว้นการต าหนิความประพฤติของเพื่อนครูด้วยกันในการสอน 
              (๖)  พึงงดเว้นการแย่งต าแหน่งที่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่  และยังไม่หมดวาระ 
              (๗)  พึงงดเว้นการเหยียดหยามอาชีพครู 
              (๘)  พึงรับผิดชอบให้หมดภาคการศึกษาที่ได้ตกลงไว้กับผู้อ านวยการ 
              (๙)  พึงสอนด้วยเมตตาธรรม  และให้คะแนนด้วยความยุติธรรม 
              (๑๐)  พึงแสดงคุณสมบัติตามจริงเมื่อสมัครงาน 
              (๑๑)  พึงแสดงไมตรีจิตต่อเพ่ือนครูทุกคน  รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว 
              (๑๒)  พึงสนับสนุนนโยบายของสถาบันที่ตนสังกัดอยู่  ถ้าไม่สนับสนุนก็พึงนิ่งเฉย  ไม่พึงกล่าวกับ
บุคคลภายนอกว่าตนเองไม่เห็นด้วย 



 

  

              (๑๓)  พึงเคารพผู้บังคับบัญชาด้วยใจจริง 
              (๑๔)  พึงงดเว้นอบายมุขทุกอย่าง 
              (๑๕)  เมื่อได้รับการปรึกษาหารือ  พึงเสนอความคิดเห็นอย่างเสรีและด้วยใจจริง 
              (๑๖)  พึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  อย่าพูดเข้าข้างตนเอง “อย่าเอาอย่างที่ครูท า  แต่จง
ท าตามที่ครูพูด” 
              (๑๗)  จงท าตนให้เป็นคนมีคุณค่า  และเป็นน้ าที่สะอาดเพียงหยดเดียว  ก็ยังดีกว่าเป็นน้ าที่สกปรก
ทั้งหมด     
   

จรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์ 
              (๑)  พึงถือว่าการรักษาพยาบาลเป็นอาชีพ  ไม่ใช่ธุรกิจ 
              (๒)  พึงถือว่าการรักษาพยาบาลอยู่นอกขอบข่ายของชาติ  ศาสนา  เชื้อชาติ  และฐานะของบุคคล 
               (๓)  พึงถือว่าการต่ออายุและให้สุขภาพเป็นการให้ที่ทุกคนปรารถนาเหนือสิ่งใดทั้งหมดจะตีราคาเป็น
ตัวเงินไม่ได้ 
              (๔)  พึงช่วยต่ออายุให้  แม้จะไม่หวังอะไรตอบแทนเลย  แต่แพทย์ก็มีสิทธ์เรียกร้องตามสิทธิอันควร  ไม่
จากผู้ปุวยก็จากผู้รับผิดชอบในสังคม 
              (๕)  พึงรักษาความลับของผู้ปุวยอย่างเต็มที่ที่รู้ได้จากการรักษาพยาบาล 
              (๖)  พึงขวนขวายหาความรู้ในภารกิจของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
              (๗)  พึงร่วมมือกับแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือหาวิธีรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และ
เพ่ือเรียกร้องค่าตอบแทนอันชอบธรรมโดยไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแพทย์ 
              (๘)  พึงให้ยารักษาที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์จริงแก่ผู้ปุวย  มิได้สักแต่ว่าเพ่ือขายได้ 
              (๙)  ไม่พึงถือว่าผู้ปุวยเปิดโอกาสให้ได้ท าการทดลอง 
              (๑๐)  พึงถือว่าบุคคลมีค่าเหนือวัตถุ 
              (๑๑)  พึงถือว่าเกียรติอยู่เหนือผลประโยชน์ใด ๆ  ทั้งสิ้น 
              (๑๒)  พึงงดเว้นอบายมุขทุกอย่าง 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพของนักกฎหมาย 
              (๑)  พึงถือว่างานด้านกฎหมายเป็นอาชีพ  มิใช่ธุรกิจ 
              (๒)  พึงถือว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือของความยุติธรรม  มิใช่มาตรการความยุติธรรม 
              (๓)  ถือว่านักกฎหมายทุกคนเป็นที่พ่ึงของประชาชนทุกคนในด้านความยุติธรรม 
              (๔)  พึงถือว่าความยุติธรรมอยู่เหนืออามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ทั้งสิ้น 
              (๕)  พึงถือว่าความยุติธรรมเป็นกลางส าหรับคนทุกชาติ  ทุกศาสนา  และทุกฐานะแต่สิ่งแวดล้อมมีส่วน
ประกอบการพิจารณาความยุติธรรม 
              (๖)  พึงถือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิในเรื่องความยุติธรรมเท่าเทียมกัน 
              (๗)  พึงขวนขวายหาความรู้ให้ทันเหตุการณ์เสมอ 
              (๘)  พึงถือว่าเวลามีส่วนช่วยตัดสินความยุติธรรมอย่างมาก  จึงไม่ถือกับรีบร้อนโดยไม่จ าเป็น 
              (๙)  พึงงดเว้นอบายมุขท้ังหลายอันเป็นความยุติธรรมอยู่ในตัว 
              (๑๐)  พึงรักษาเกียรติยิ่งกว่าทรัพย์สินใด ๆ ทั้งหมด 
              (๑๑)  พึงถือว่าบุคคลมีค่าเหนือกว่าวัตถุทุกอย่าง 
 



 

  

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๑๖  ให้ ส านักปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  

โดยมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
             (๑)   ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
             (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
             (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
             (๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
วินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น   จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
             (๕)  ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             (๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อการเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
            (๗)  อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๑๗  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพ่ือควบคุม  ก ากับ  ให้มี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
           คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
            (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
            (๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
            (๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่าที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่านั้น  
จ านวนสองคน 
            (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม (๑) –  (๓)  ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน 



 

  

             ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และ
อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อน 
ข้อ ๑๘   คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  
            (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลผลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
            (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝุาฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
            (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่  ขอให้
กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
            (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
            (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหากันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คระกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่ที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของ๕ระกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
            (๖)   ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น     
            (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

            
ข้อ ๑๙   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
ข้อ ๒๐  การด าเนินการตามข้อ  ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณา

จากพฤติกรรมการฝุาฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับต าแหน่ง  ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติ  ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืน



 

  

ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  และข้อ ๒๒  ให้น า
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย   และการด าเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงใน
ภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 
ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง

อาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒)  
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่
วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี )   และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

ข้อ ๓๐  อ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการทางจริยธรรม 
 

               คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมและก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้น  รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด ๓  ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑๗  และ ๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 

 
   
 
 
 
   
 
            
 
 
 
 

 
 

แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานกรรมการ 

ปลัด/รองปลัด (๑ คน) 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ข้าราชการซึ่ง 
ด ารงต าแหน่ง 

สายงาน 
ผู้บริหาร 
( ๒ คน) 

ข้าราชการ 
ซึ่งไม่ได้ด ารง

ต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร 
(๒ คน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก 
(๒ คน) 

แต่งตั้งคณะท างานฯ 

คณะท างานฯ 
จัดท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ 

ติดประกาศ 

 
คณะท างานฯ 

น ามาแก้ไขปรับปรุง 

คณะท างานมีหน้าที่ 
๑.  จัดท าประมวลจริยธรรม  (และ 
      มาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ) 
๒.  รับฟังความคิดเห็น/ระดมสมองจาก      
       ข้าราชการ  และลูกจ้าง   
       ประชาชน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๓.  เสนอประมวลฯ  ต่อผู้บริหาร 
๔.  ผลักดันประมวลฯ  สู่ความส าเร็จ 
 

คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า 
 



 

  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 

               มาตรา ๒๗๙  มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
               มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
               การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย  ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี  และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ  โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอน
จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
            การพิจารณา  สรรหา  กลั่นกรอง  หรือแต่งตั้งบุคคลใด  เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจ
รัฐ  รวมทั้งการโยกย้าย  การเลื่อนต าแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนั้น  จะต้องเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
            มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  วรรคหนึ่ง  และ
ส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกในด้านจริยธรรม  รวมทั้งมี
หน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙ วรรคสาม 
            ในกรณีที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรง  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
การด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการ
ไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 
            มาตรา  ๓๐๔  ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  ให้แล้วเสร็จ  ภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ค่านิยมหลัก (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

๑.   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูก  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
๕.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
 
๖.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
๘.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
 

ปัจจัยที่ควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

๑.  พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ -  ๒๕๔๒  คือ 
       (๑)  คุณธรรม  ได้แก่  สุจริต  เที่ยงตรง  เสียสละ  อดทน  ฝึกตน  มีระเบียบ 
       (๒)  หลักการท างาน  ได้แก่  เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย  ขยายสัมพันธ์ประสาน 
       (๓)  คุณค่า  ได้แก่  รับผิดชอบ  ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการณ์  ปฏิบัติงานยึดมั่นในผลประโยชน์
ของแผ่นดินและความถูกต้อง  เป็นธรรม 
 

๒.  ทศพิธราชธรรม  คือ  การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย  เสียสละ  ซื่อตรง  อ่อนโยน  ความเพียร  
ไม่โกรธ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  อดทน  การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกท่ีควร 
 

๓.  ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ได้แก่  
        (๑)  การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  และเสรีภาพ 
        (๒)  บุคคลเสมอกนัในกฎหมาย 
        (๓)  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้  
        (๔)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
        (๕)  บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
        (๖)  บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
        (๗)  ท างานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
        (๘)  ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายการตัดสินใจ  การเมือง  
รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๔.  วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้แก่  
        (๑)  เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
        (๒)  เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
        (๓)  เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
        (๔)  เป็นระบบที่เข้มแข็ง  ทนทานต่ออุปสรรค  กล้าหาญต่อสู้  เพื่อคุณธรรม  มีเกียรติภูมิละมีศักดิ์ศรี 



 

  

        (๕)  เป็นระบบที่ทันสมัย  ทันโลก  ทันการณ์ 
        (๖)  เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 
๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้แก่ 
        (๑)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
        (๒)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
        (๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
        (๔)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
        (๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
        (๖)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
        (๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
๖.     ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
        พ.ศ. ๒๕๕๔  คือ  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในปัจจุบัน  ๕  ประการ  ได้แก่ 
        (๑)  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง 
               -  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ความชอบธรรม 
               -  เสียสละ 
               -  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
               -  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 
       (๒)  ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  หมายถึง 
                 -  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
                 -  แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
                 -  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อประชาชน  ต่อการปฏิบัติงาน  ต่อองค์กร  และต่อการพัฒนา
ปรับปรุงระบบราชการ 

(๓)  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง 
           -  ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
                        -  ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
           -   เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 

(๔)  ไม่เลือกปฏิบัติ  หมายถึง 
           -  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เน้นความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้อง 
           -  ใช้ทรัพยากรทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
           -  เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดค่าผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

 (๕)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง 
           -  ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด  เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม 
           -  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
           -  เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 



 

  

๗. หลักธรรมหรือค าสอนทางศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 

 
๘.  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
          พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ  เช่น 
           ๑.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance) 
           ๒.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิดความบกพร่อง  
สูญเสีย  หรือเสียหายต่อทางราชการ (Malfeasance) 
           ๓.  การทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐกระท าในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้ (Overfeasance) 
           ๔.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย 
(Misfeasance) 
           ๕.  เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย  แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  หรือเป็นที่รู้จักกันใน
อีกนัยหนึ่งว่า  Conflict  of  interest / Gray  area 
 
๙.  ข้อบังคับ ก.พ.  ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
          จรรยาบรรณต่อตนเอง 
           ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมการเป็นข้าราชการ 
           ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้อาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ละไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
           ข้อ ๓  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดีพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมละจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากขึ้น     
  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน   
           ข้อ  ๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคต ิ
           ข้อ ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  
ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  และประชาชนเป็นส าคัญ 
           ข้อ ๖  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที ่
           ข้อ ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 
           ข้อ ๘  ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงาน
ของตนทั้งในด้านการให้ความเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่า
จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
           ข้อ ๙  ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน  ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบญัชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
           ข้อ ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 



 

  

           ข้อ ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ และ
มนุษยสัมพันธ์อันดี 
           ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 
          จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
           ข้อ ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  
เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป 
           ข้อ ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
           ข้อ ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญู
ชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  หาก
ได้รับแล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้  มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ 

มีความรับผิดชอบ 
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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กรอบแนวทางในการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

 
เพ่ือปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใสมีความ
พร้อมและยินดีให้มีการ
ตรวจสอบ 

 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีความรับผิดชอบ 
-พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบ 
- มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 

 
- ปฏิบัติโดยยึด
ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ 
- มีการประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ 

 
-จ านวนข้อ
ร้องเรียนของ
ประชาชน 
-จ านวนข้อมูล
ข่าวสารที่
ประกาศให้
ประชาชน
ทราบ 

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

-พึงบริการด้วยความ
เสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว 
-มีการฝึกอบรมใน
ต าแหน่งสายงาน 

-พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเสมอภาค
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 
-มีการส่งพนักงานเข้า
รับการอบรมในสายงาน 

-บริการด้วยความ
เสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว 
-ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

-จ านวนผู้มา
ขอใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ในการขอรับ
บริการ 
-บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
หน้าที่ 

เพ่ือเสริมสร้างให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

 

-พึงปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี 
-พึงปฏิบัติตนในการ
สร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
-มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

-มีการเสริมสร้างให้
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
-มีการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

-จ านวน
บุคลากรเข้า
รับการ
ฝึกอบรม
ได้รับความรู้
ในเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 


