ข อ 1 ใชบั ง คับ ตั้ ง แต วั นถัด จากวันประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษาเปน ตน ไป
ขอ 2 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวั ด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล
สภาองคการบริหารสวนตําบล สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงสภากรุงเทพมหานคร
“สมาชิกสภาทองถิ่น” ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก
สภาเทศบาล สมาชิ ก สภาองคก ารบริห ารสว นตํา บล สมาชิก สภาเมื องพั ท ยา และ
สมาชิกสภาทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ขอ 3 สมาชิกสภาทองถิ่นต องยึด มั่นในสถาบั นหลัก
ของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
แล ะการ ป กค รองร ะบอบ ป ระช าธิ ป ไ ตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ 4 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงปฏิบตั หิ นาทีด่ วยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกทีด่ ี และรับผิดชอบตอหนาที่

ขอ 6 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนในสวนรวม และมีจิตสาธารณะ

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิน
ขอ 11 สมาชิกสภาพึงปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจสภาทองถิ่น เพื่อใหการตราขอบัญญัติ
ทองถิ่น การบริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม
ภูมิสังคม ความเปนอยูและวิถีของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นอยางยั่งยืน
ขอ 12 ใหบุคคล ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบตั งิ านอื่นที่สภาทองถิ่น
แตงตั้งเปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานยึดถือปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรมนี้ดว ยยึดถือปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ 13 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

ขอ ๕ สมาชิ กสภาทองถิ่นพึง กลาตั ดสินใจ
และกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม
ยึดมั่นในกฎหมาย
คํานึงถึงระบบคุณธรรม
เปดเผยขอมูลการทุจริต
เปดเผยขอมูลขาวสารในความรับผิดชอบ

ขอ 9 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงดํารงตนเปน
แบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของ
ทางราชการ
ขอ 10 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงรักษาไวและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับการประชุม
สภา และมติของที่ประชุมโดยเครงครัด

ขอ 7 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงปฏิบตั ิ
หนาที่โดยมุง ผลสัมฤทธิ์ของงาน

•
•
•
•
•
•

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
อุทิศเวลาแกราชการ
รับฟงเรื่องรองทุกข
รักษาความลับของราชการ
รักษาทรัพยสินของราชการ

ขอ 8 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงปฏิบตั หิ นาที่
อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบตั ิ
จัดทําโดย สนง.ศปท.
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ข อ 1 ใช บั ง คับ ตั้ ง แต วั นถั ด จากวั นประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษาเปน ตน ไป
ขอ 2 “องคกรปกครองสวนทองถิน่ ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา
(๑) นายกองคการบริห ารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา
(๒) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา
(๓) เลขานุ ก ารนายกองค ก รบริ ห ารส ว นจั งหวั ด เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกเมือง
พัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
(๔) ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานทีป่ รึกษา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
(๕) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่ น
ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาทองถิ่นองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขอ 11 ให บุคคล ขาราชการ พนั กงาน ลู กจ าง
และผูปฏิบัติงานอื่นที่ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งเปน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนี้ดวยยึดถื อ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

ขอ 3 ผูบริหารทองถิ่นตองยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ข อ 4 ผู บ ริ ห ารทองถิ่ น พึ งปฏิ บั ติห น าที่ ดว ยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกทีด่ ี และรับผิดชอบตอหนาที่

ประมวลจริยธรรมผูบ
้ ริหารท้องถิน

ขอ 9 ผูบริหารทองถิ่นพึงดํารงตนเปนแบบอยาง
ที่ดแี ละรักษาภาพลักษณของทางราชการ
ขอ 10 ผูบริหารทองถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจของ
อปท. เพื่อใหการบริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดทําบริการ
สาธารณะ และการใชจายงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหาและความเสี่ยงทาง
จริยธรรม ภูมิสังคม ความเปนอยูและวิถีของชุมชน ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงาม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นอยางยั่งยืน

ขอ ๕ ผูบริหารทองถิ่นพึงกลาตัดสินใจและ
กระทําในสิ่งที่ถกู ตองชอบธรรม
ปฏิบัติหนาที่ดว ยความยุติธรรม
ยึดมั่นในกฎหมาย
คํานึงถึงระบบคุณธรรม
เปดเผยขอมูลการทุจริต
เปดเผยขอมูลขาวสารในความรับผิดชอบ
ข อ 6 ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น พึ ง ยึ ด ถื อประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนในสวนรวม และมีจิตสาธารณะ
ขอ 7 ผูบริหารทองถิน่ พึงปฏิบตั หิ นาที่
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

•
•
•
•
•
•

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
อุทิศเวลาแกราชการ
รับฟงเรื่องรองทุกข
รักษาความลับของราชการ
รักษาทรัพยสินของราชการ
ขอ 8 ผูบริหารทองถิ่นพึง
ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
และไมเลือกปฏิบตั ิ
จัดทําโดย สนง.ศปท.
8 เมษายน 2565

สรุป ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเด็นเรื่อง
ประมวลจริยธรรม
ผู้บริหารท้องถิ่น

สาระสําคัญ
๑) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
(๑) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หมายความรวมถึ ง รองนายกองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ปรึกษา
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๓) ผู้บริห ารท้อ งถิ่น พึงปฏิบัติห น้า ที่ด้ว ยความซื่อสัต ย์สุจ ริต
มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๗) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ
(๘) ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นพึ ง ดํ ารงตนเป็ นแบบอย่ างที่ ดี และรั กษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ
(๙) ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอํานาจของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อให้ การบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่ น การจั ดทํ า
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคมความเป็นอยู่
และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอนั ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(๑๐) ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน
อื่ น ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทํางานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย

ประมวลจริยธรรม
สมาชิกสภาท้องถิ่น

๒) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๑) สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นต้ องยึ ดมั่ นในสถาบั นหลั กของประเทศ
อันได้ แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๓) สมาชิกสภาท้องถิน่ พึงกล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม
(๔) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ

(๕) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน
(๖) สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๗) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ
(๘) สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น พึ งรั กษาไว้ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นและมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด
(๙) สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น พึ งปฏิ บั ติ งานตามหน้ า ที่ และอํ า นาจ
สภาท้องถิ่น เพื่อให้การตราข้อบัญ ญัติท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
การจั ดทํ าบริ การสาธารณะ และการใช้จ่ ายงบประมาณให้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม
ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอนั ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(๑๐) ให้บคุ คล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัตงิ านอื่น
ที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานยึดถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย

จัดทําโดย สํานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
รธน. ม.26 รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มติ กมจ. ครั้งที่ 2/2563
เมื่อ 29 กันยายน 2563
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรฐานจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติ
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีมติให้
สถ. มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
และรับผิดชอบต่อหน้าที่
กล้าตัดสินใจ และกระทำ
ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และมีจิตสาธารณะ
ประมวลจริยธรรม

จัดทำโดย สนง.ศปท.
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