
ปฏิบัติหน้าที�อย่างเป�นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ

มติ กมจ. ครั�งที� 2/2563 
เมื�อ 29 กันยายน 2563 
กําหนดให้ผู้บร �หารท้องถิ�น
และสมาชิกสภาท้องถิ�น

ถือเป�นเจ้าหน้าที�ของรัฐ และมีมติให้
 สถ. มีหน้าที�จัดทําประมวลจร �ยธรรม

ผู้บร �หารและสมาชิกสภาท้องถิ�น

ยึดมั�นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตร �ย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตร �ย์ทรงเป�นประมุข

ซื�อสัตย์สุจร �ต มีจิตสํานึกที�ดี
และรับผิดชอบต่อหน้าที�

กล้าตัดสินใจ และกระทํา
ในสิ�งที�ถูกต้องชอบธรรม

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตัว 

และมีจิตสาธารณะ

มุ่งผลสัมฤทธิ�ของงาน

ดํารงตนเป�นแบบอย่างที�ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

พรบ. มาตรฐานทางจร �ยธรรม พ.ศ. 2562

รธน. ม.26 รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจร �ยธรรม

ให้องค์กรกลางบร �หารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐจัดทําประมวลจร �ยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที�ของรัฐ

มาตรฐานจร �ยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที�ของรัฐ

ประมวลจร �ยธรรม

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ�น
และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ�น

จัดทําโดย สนง.ศปท.
20 เม.ย. 65



ประมวลจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถนิ

ขอ 1 ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ผูบริหารทองถ่ินตองยึดมั่นในสถาบนัหลกัของประเทศ อันไดแก 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ขอ 4 ผูบริหารทองถ่ินพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกทีด่ ีและรับผิดชอบตอหนาที่
ขอ 6 ผูบริหารทองถ่ินพึงยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ

ประชาชนในสวนรวม และมีจิตสาธารณะ

ขอ 8 ผูบริหารทองถ่ินพงึ

ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม

และไมเลือกปฏิบตัิ

• มุงผลสมัฤทธ์ิของงาน

• ปฏบิัติตามระเบียบแบบแผน

• อุทิศเวลาแกราชการ

• รับฟงเร่ืองรองทุกข

• รักษาความลับของราชการ

• รักษาทรัพยสินของราชการ

ขอ 7 ผูบรหิารทองถ่ินพึงปฏิบตัหินาที่

โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน

ขอ ๕ ผูบริหารทองถ่ินพึงกลาตัดสินใจและ

กระทําในสิ่งที่ถกูตองชอบธรรม

ขอ 9 ผูบริหารทองถ่ินพงึดํารงตนเปนแบบอยาง

ที่ดแีละรักษาภาพลกัษณของทางราชการ

ขอ 10 ผูบริหารทองถ่ินพึงปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจของ 

อปท. เพื่อใหการบริหารราชการสวนทองถ่ิน การจัดทําบริการ

สาธารณะ และการใชจายงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหาและความเสี่ยงทาง

จริยธรรม ภูมิสังคม ความเปนอยูและวิถีของชุมชน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี

อันดีงาม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินอยางย่ังยืน

ขอ 11 ใหบุคคล ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

และผูปฏิบัติงานอ่ืนที่ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งเปน

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน

ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีดวยยึดถือ

ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้

  ขอ 2 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงกรงุเทพมหานคร

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา

(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา

(๒) รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา

(๓) เลขานุการนายกองค กรบ ริหารสวนจั งหวั ด  เลขานุ การ

นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกเมือง

พัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพทัยา

(๔) ที่ปรกึษานายกองคการบรหิารสวนจังหวดั ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

ประธานทีป่รึกษา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

(๕) ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน 

ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาทองถ่ินองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ปฏบิัติหนาท่ีดวยความยุติธรรม

ยึดมั่นในกฎหมาย

คํานึงถึงระบบคุณธรรม

เปดเผยขอมูลการทุจริต

เปดเผยขอมูลขาวสารในความรับผิดชอบ

ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ จดัทําโดย สนง.ศปท.

8 เมษายน 2565



ประมวลจรยิธรรมสมาชกิสภาทอ้งถนิ

ขอ 1 ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 สมาชิกสภาทองถ่ินตองยึดมั่นในสถาบันหลัก

ของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และการป กครองระบอบ ประชาธิ ป ไ ตย อัน มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ขอ 4 สมาชิกสภาทองถ่ินพงึปฏิบตัหินาทีด่วยความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกทีด่ ีและรับผิดชอบตอหนาที่
ขอ 6 สมาชิกสภาทองถ่ินพึงยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ

ประชาชนในสวนรวม และมีจิตสาธารณะ

ขอ 8 สมาชิกสภาทองถ่ินพงึปฏิบตัหินาที่

อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบตัิ

• มุงผลสมัฤทธ์ิของงาน

• ปฏบิัติตามระเบียบแบบแผน

• อุทิศเวลาแกราชการ

• รับฟงเร่ืองรองทุกข

• รักษาความลับของราชการ

• รักษาทรัพยสินของราชการ

ขอ 7 สมาชิกสภาทองถ่ินพงึปฏิบตัิ

หนาที่โดยมุงผลสมัฤทธ์ิของงาน

ขอ ๕ สมาชิกสภาทองถ่ินพึงกลาตัดสินใจ

และกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม

ขอ 9 สมาชิกสภาทองถ่ินพงึดํารงตนเปน

แบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของ

ทางราชการ

ขอ 13 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

ขอ 11 สมาชิกสภาพึงปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจสภาทองถ่ิน เพื่อใหการตราขอบัญญัติ

ทองถิ่น การบริหารราชการสวนทองถ่ิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายงบประมาณ 

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม 

ภูมิสังคม ความเปนอยูและวิถีของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

และจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินอยางยั่งยืน

ขอ 12 ใหบุคคล ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบตังิานอ่ืนที่สภาทองถ่ิน

แตงตั้งเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานยึดถอืปฏิบตัติาม

ประมวลจริยธรรมน้ีดวยยึดถือปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี้

ขอ 10 สมาชิกสภาทองถ่ินพงึรักษาไวและ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับการประชุม

สภา และมติของที่ประชมุโดยเครงครัด

  ขอ 2 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มี

กฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร

“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 

สภาองคการบริหารสวนตําบล สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงสภากรุงเทพมหานคร

“สมาชกิสภาทองถ่ิน” ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก

สภาเทศบาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และ

สมาชิกสภาทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ปฏบิัติหนาท่ีดวยความยุติธรรม

ยึดมั่นในกฎหมาย

คํานึงถึงระบบคุณธรรม

เปดเผยขอมูลการทุจริต

เปดเผยขอมูลขาวสารในความรับผิดชอบ

จดัทําโดย สนง.ศปท.

8 เมษายน 2565


