
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปน็คา่นิยมหลัก 

 
          ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม             
เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  10  ประการ ดังน้ี 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์             

ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

                       (10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชพีขององคก์ร 
 

ข้อ 6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข้อ 7  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ 8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว
และโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจา
อันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ และต้องถือเอาผล 
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วม
กันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 



ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการบรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือ
เงินเดือนประจํา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ทั้งน้ีเว้นแต่เป็นเป็นการปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อํานาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ 

ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอ่ืนใดของ             
คู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว ต้องไม่นําข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของทาง
ราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตําแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชนทั้งน้ีภายในกําหนด  

ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริตการใช้อํานาจในทางที่ผิดการฉ้อฉล หลอกลวง 
หรือกระทําการอ่ืนใดที่ทําให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน            
เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู ่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลใน
ครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตาม
ระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอย่างสมํ่าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข  และ 
รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด 
หรือเพ่ือผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์น้ัน ๆ เท่าน้ัน 

ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ  
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความ

ประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนการพนัน  หรือผู้ที่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด  อันอาจกระทบกระเทือนต่อความ
เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
  
 
 
 



หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

 ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ีอย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
  (1) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
น้ีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 

(๓) การดําเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมน้ีอันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู ้ น้ันจะกระทํามิได ้เว ้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๔) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี 
ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 

ท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาขึ้นเพ่ือควบคุมกํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  
ประกอบด้วย 

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วน/แต่งต้ังจํานวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการ 
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คน ที่ผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ 
๔) หัวหน้าสํานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งน้ี หัวหน้าสํานัก

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาแต่งต้ังข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม 

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริม และให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 
2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้อง

ขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
3) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือ
ให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี 
๖) ส่งเร่ืองให้ผู ้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องน้ัน  เป็นเรื่องสําคัญหรือมี

ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

 
  ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้
โดยอนุโลม 



 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 
 
 ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม   ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบางนาเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จ
จริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้
นายกองค์การบริหารส่วนมีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่านายกองค์การบริหารส่วนปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ    โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ มี
คําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๔ หากการดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้      ้
ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗ 

ข้อ ๓๕ การดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ น้ีให้นํา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัยขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของคําวินิจฉัยน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ีให้ดําเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่
ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณา  ในการเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝื
นน้ันปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและ
เหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาหรือผู้กํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ แล้วแต่กรณีมีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ีตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา             
หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ แล้วแต่กรณีแจ้งคณะกรรมการจริยธรรม 
เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 
 
 



 


